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ULUSAL FINDIK ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİ

FINDIKTA YENİ ROTA 
HİNDİSTAN

BELEDİYE BAŞKANI ŞENLİKOĞLU’NDAN
“FINDIKÇILAR SİTESİ” MÜJDESİ



GİRESUN TİCARET BORSASI 
“Güvenli Depo, Yüksek Kalite, İyi Fiyat”

Fındık MÜZESİ KURULUYOR

GİRESUN FINDIĞI MARKALAŞIYOR!



başkan’dan

Giresun Ticaret Borsası

Değerli üyelerimiz;

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan yerel seçimler nedeniyle hem 
Borsamız hem de kentimiz oldukça hareketli günler yaşadı. Bu 
hareketli günlerde, sizlere ulaştığımız en önemli mecralardan biri 
olan dergimizde de bir miktar gecikme yaşandığı için öncelikle siz 
değerli okurlarımızın affına sığınıyoruz. 

Giresun Belediye Başkanlığına seçilen Av. Aytekin Şenlikoğlu’na 
GTB Heyeti olarak yaptığımız hayırlı olsun ziyaretimizde 
çalışmalarında başarılar diledik. Bu ziyarette yeni başkanımıza 
borsamızın ilimizde fındıkçılar sitesi kurulması projesini, Fındık 
Müzesi ve fındık satış noktaları çalışmalarımızı anlattık ve 
desteklerini istedik. 

Belediye Başkanımız Sayın Şenlikoğlu da fındıkçılar sitesi kurmak 
konusunda hemfikir olduklarını ayrıca Fındık Müzesi ve fındık 
satış noktaları çalışmalarına da yer tahsisinde bulunacaklarını dile 
getirdi. Bu müjdeli açıklamaları için kendilerine camiamız adına 
bir kez daha teşekkür ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

Dünyanın en kaliteli ve lezzetli fındığı olan Giresun Tombul 
Fındığının hak ettiği yere gelmesi adına yaptığımız çalışmalar yeni 
dönemde de kesintisiz olarak devam edecek. Biz bu kaliteyi değerli 
kılmak, korumak ve hak ettiği değeri bulabilmesi için her türlü 
girişimi kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Bu çalışma dönemimizde de Giresun kalite fındığın emekçileri olan 
başta üreticilerimiz olmak üzere camiamıza değer katmasına var 
gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. 

Önümüzdeki yaklaşan fındık sezonunun sektörün tüm paydaşlarına 
hayırlar ve bereketler getirmesini diliyor, Giresun fındığı için 
bu güzel açıklamalarda bulunanların politikalarını hep birlikte 
göreceğimizi ve takipçisi olacağımızın da bilinmesini ifade 
ediyorum.

Tüm fındık camiasının, hemşerilerimizin, Türk halkının ve Müslüman 
aleminin Ramazan Bayramını sağlık, huzur ve mutluluk içinde idrak 
etmesini diler, herkese hayırlı bayramlar dilerim.

HAMZA BÖLÜK
GİRESUN TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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SAHİBİ
GİRESUN TİCARET BORSASI ADINA
YöNETİm KURUlU BAşKAN VEKİlİ 

HAmZA BölÜK

Sorumlu YAzı İşlerİ müdürü
GİRESUN TİCARET BORSASI

GENEl SEKRETERİ 
EREN NİZAm

YAYıN Kurulu
EREN NİZAm, 

lEVENT şAHİN,
GÜRAY ZOmP

YÖNeTİm Yerİ
GÜRE mAHAllESİ şHT.P.ASTSB.KD.BçVş. 

ömER HAlİSDEmİR CAD. NO: 24  GİRESUN
TEl: 0454 216 10 23

FAKS: 0454 212 31 58
info@giresuntb.org.tr
www.giresuntb.org.tr

YAPım

KüçüK mucİzeler YAYıNcılıK ve 
İleTİşİm HİzmeTlerİ lTd. şTİ.

YAYıN dİreKTÖrü
ERKAN ERSöZ

erkanersoz@kucukmucizeler.com

edİTÖr
CENK SARIOĞlU

cenk@kucukmucizeler.com 

GrAFİK TASArım
GAmZE TOPRAK

gamze@kucukmucizeler.com

İleTİşİm
KAPTANPAşA mAH. DARUlACEZE CAD.  

BİlAş İş mERKEZİ A BlOK 
NO: 31 KAT: 6 D: 63 
şİşlİ / İSTANBUl

TEl: 0212 211 68 53 - 73

BASKı - cİlT
KaraKış Basım

maltepe mah. litros Yolu Cad.
2. matBaaCılar sit. No: 1BF1 

ZeYtiNBurNu / istaNBul

GİRESUN TİCARET BORSASI TARAFINDAN 
Üç AYDA BİR  YAYImlANIR

VE ÜCRETSİZ DAĞITIlIR.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

 YER AlAN İmZAlI YAZIlAR,
YAZARlARIN KİşİSEl GöRÜşlERİDİR,

GİRESUN TİCARET BORSASI’NI BAĞlAmAZ.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

YER AlAN YAZIlAR VE FOTOĞRAFlARIN 
HER TÜRlÜ TElİF HAKKI

GİRESUN TİCARET BORSASI’NA AİTTİR.
İZİN AlINmADAN, KAYNAK GöSTERİlEREK 

DAHİ İKTİBAS EDİlEmEZ.

18
Ordu’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) organizasyonunda, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ‘Ulusal Fındık Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

TOBB’DA
MECLİS ÜYELERİ 
BİLGİLENDİRME
SEMİNERİNE
KATILDIK
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FINDIKTA YENİ ROTA 
HİNDİSTANBELEDİYE BAŞKANI 

ŞENLİKOĞLU’NDAN
“FINDIKÇILAR SİTESİ” MÜJDESİ
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DÖRT MEVSİM 
GİRESUN VE 
FINDIK YARIŞMASI 
SONUÇLANDI

04

Türkiye’de üretilen fındık başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere 110 ülkede sofraları süslüyor. Pazar arayışlarını 
sürdüren fındık ihracatçılarının yeni hedefi ise 
dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan.

18 Nisan 2019 tarihinde Giresun 
Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 
“Dört Mevsim Giresun ve Fındık” 
konulu yarışma için tam katılım ile 
bir araya gelen jüri üyeleri arasında 
yapılan değerlendirmede birinciliğe 
Algül Öztürk’ün fotoğrafı değer 
görüldü. Yarışmada ikinciliği Ahmet 
Kılıç, üçüncülüğü ise Erhan Aydın 
aldılar. Yarışmada ilk üçün yanı 
sıra mansiyon, fındık özel ödülü 
ve sergilemeye değer görülen 
fotoğraflar da belirlendi.
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DÖRT MEVSİM GİRESUN VE 
FINDIK YARIŞMASI SONUÇLANDI
18 Nisan 2019 tarihinde Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Dört Mevsim Giresun 
ve Fındık” konulu yarışma için tam katılım ile bir araya gelen jüri üyeleri arasında yapılan 
değerlendirmede birinciliğe Algül Öztürk’ün fotoğrafı değer görüldü. Yarışmada ikinciliği Ahmet 
Kılıç, üçüncülüğü ise Erhan Aydın aldılar. Yarışmada ilk üçün yanı sıra mansiyon, fındık özel ödülü 
ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar da belirlendi. 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
AygÜL ÖZTÜRK

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
AhmeT KILIÇ

FINDIK ÖZeL ÖDÜLÜ: 
AygÜL ÖZTÜRK

ÜÇÜNCÜLÜK 
ÖDÜLÜ

eRhAN AyDIN



Giresun Ticaret Borsası

mANsİyoN : mAhmuT AhmeT yeLes mANsİyoN: musTAFA TemeL KoÇALİoĞLu

seRgİLeme - AhmeT KILIÇ

seRgİLeme - AhmeT KILIÇ

seRgİLeme - ALp yeTİmoĞLu seRgİLeme - AygÜL ÖZTÜRK

seRgİLeme - eLİF BoRA seRgİLeme - eNgİN AyyILDIZ seRgİLeme - eRhAN AyDIN

seRgİLeme - eRhAN AyDIN seRgİLeme - FARuK gAmLIoĞLu seRgİLeme - FARuK gAmLIoĞLu

seRgİLeme - ALİ meRmeRTAŞ
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seRgİLeme - hAKAN AyDIN

seRgİLeme - hAKAN AyDIN

seRgİLeme - KemAL ÖZKILIÇ

seRgİLeme - sALİh KuŞ

seRgİLeme - mehmeT AsLAN

seRgİLeme - sevAL oRAL NuRTAN

seRgİLeme - sumRAL KoseR seRgİLeme - TAyİp BAŞAK

seRgİLeme - seÇKİN KoÇALİoĞLu

seRgİLeme - İRFAN ÇİmeN

seRgİLeme - İBRAhİm AysÜNDÜ

seRgİLeme - musA ÖZTÜRK

seRgİLeme - TeKİN ÖZCAN

seRgİLeme - İBRAhİm AysÜNDÜ



Giresun Ticaret Borsası

TOBB’DA MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİNE KATILDIK

YOZGAT TİCARET BORSASI’NI AĞIRLADIK 

26-27-28 Nisan 2019 
Tarihlerinde, Ankara’da 

TOBB Merkezi’nde gerçekleştiri-
len Meclis Üyeleri Bilgilendirme 
Seminerine katılımımız çerçevesin-
de TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile görüşme fırsatı 
bulduk. Borsamıza göstermiş olduğu 
yakın ilgi ve alakasına çok teşekkür 
ediyoruz. TOBB Başkanı Sn. M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsamızın 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 

Yozgat Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Erkekli ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Borsa üyelerin-
den oluşan bir heyet Borsamızı 
ziyaret ettiler. Borsacılık faaliyet-
leri ve çeşitli projeler konusunda 
karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunuldu ve iş birliğine gidile-
bilmesi noktasında mutabakata 
varıldı. Ziyaret çerçevesinde 
Akreditasyon çalıştayı yapıla-
rak, iyi uygulamaların birlikte 
paylaşılması daha iyi hizmetler 
verilebilme noktasında iş birli-
ğine karar verildi. Kendilerine 
nazik ziyaretleri için teşekkür 
ediyoruz.

yeni seçilen Hamza Bölük’e, Meclis 
Üyeleri Bilgilendirme Semineri 
çerçevesinde görüşmede bulunarak 
kendilerine hayırlı olsun ve başarı 
dileklerinde bulundular. Sn. TOBB 
Başkanımıza iyi dilekleri için çok 
teşekkür ediyoruz. Camiamızı 
en üst seviyelere çıkaran TOBB 
Başkanımızla gelecek çalışma 
dönemlerinde hep birlikte başarılı 
çalışmalar yürütmek üzere karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunduk.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hamza Bölük’ü tebrik etti 
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INNOFOOD GİRESUN’A İKİ ÖNEMLİ TESİS 
KAZANDIRACAK

Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji 
Platformu Projesi (INNOFOOD), 
ülkemizin kalkınmada öncelikli böl-
geler olarak tanımlanan 12 Düzey II 
bölgesinde (Ankara’nın doğusu) ve 
Gebze’de, gıda ve içecek sektörün-
de hizmet veren KOBİ’lere destek 
olmak amacıyla araştırma, laboratu-
var ve yenilik tesislerinin kurulmasını 
kapsayan büyük bir altyapı yatırım 
projesidir. Proje ile gıda ve içecek 
sektöründe hizmet veren KOBİ’lerin; 
ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştir-
melerine, Ar-Ge temelli ürün/üretim 
teknolojisi geliştirmelerine, ulusla-
rarası ve ulusal pazarda rekabet 
etme gücünü arttırmalarına destek 
olunması amaçlanıyor. Bu amaca 
hizmet etmek üzere proje sayesinde 
gıda ve içecek sektöründe yer alan 
tüm aktörler için bir iletişim ağı ve 
kümelenme platformu oluşturulacak; 
ileri gıda güvenliği laboratuvarı ve 
pilot tesisinden oluşan Gıda Yenilik 
Merkezi ile bölgesel laboratuvarlar 
ve sistemler kurulacak. Bölgesel 
laboratuvar ve sistemler kapsamın-
da Giresun’da yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanıldığı pilot ölçekli 
yenilikçi bir fındık kurutma tesisi 
ve gıda test/analiz laboratuvarı 
kurulması planlanırken, Gaziantep’te 
Antepfıstığı için bilimsel ve teknolojik 

Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji Platformu Projesi (INNOFOOD), kapsamında Giresun’da 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı pilot ölçekli yenilikçi bir fındık kurutma tesisi ve gıda 
test/analiz laboratuvarı kurulması planlanıyor. 

açıdan tam donanımlı, pilot ölçekte 
işleme hattı kurularak fıstık işleme ko-
şullarının iyileştirilmesi planlanmak-
tadır. Şanlıurfa’da da mikrobiyolojik 
ve kimyasal analizlerin gerçekleştiril-
diği bir gıda laboratuvarı kurulması 
öngörülmektedir.
• Proje Bütçesi: 27 Milyon Avro
• Proje Sahibi: TÜBİTAK MAM Gıda 
Enstitüsü
• Uygulama Yeri: Giresun, 
Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa



Giresun Ticaret Borsası

İHRACAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı’na bağlı 12 
kişilik uzman heyetin Giresun’a 
yaptığı iki günlük inceleme ve 
raporlama çalışması kapsamında 
GTB, GTSO, Bulancak TSO işbirli-
ğinde düzenlenen İhracatta Devlet 
Destekleri Bilgilendirme toplantısı-
na imalatçı firmalar katıldı.
Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu’nun açılış 
konuşmasını yaptığı İhracatta 
Devlet Destekleri Bilgilendirme 
toplantısında Giresun’un istatis-
tiksel verileri ile ihracatını geliş-
tirebileceği sektörler ele alındı. 
Çakırmelikoğlu; “İthal girdisi 
olmadan imal edilen bir ürünün 
ihracatı çok önemlidir. Devletimiz 
cari açığın kapatılması noktasın-
da ciddi çalışmalar yürütmekte-
dir. Bu bakımdan imalat kadar 
hammaddenin yerli olmasının da 
önemi büyüktür” dedi.
Ekonomi Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdür Yardımcısı Adnan 

Benli; Giresun ‘un 2018 yılı ihra-
cat rakamının 152 milyon dolar 
civarında olduğuna vurgu yaptı. 
Genel Müdür Yardımcısı Benli; 
”İki heyet halinde Giresun’un 
doğu ve batı yönünde yer alan 
imalat ve ihracatçı firmaları-
mızı ziyaret etmek suretiyle 
raporlamalar yaptık. Bu talepler 

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 
birlikteliği ve Ticaret Bakanlığı’nın katılımları ile İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Bakanlığımızda çözüm yolların-
da değerlendirilecektir.” diye 
konuştu. Toplantının devamında 
ise Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret 
uzmanları, Giresun’da ihracata 
dönük yapılabilecek çalışmalar 
ve sektörlerin durumu ile devlet 
destekleri hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu.
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BELEDİYE BAŞKANI ŞENLİKOĞLU’NDAN
“FINDIKÇILAR SİTESİ” MÜJDESİ 

Giresun Belediye Başkanlığına 
seçilen Av. Aytekin Şenlikoğlu’na 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştir-
dik. Ziyarette, Meclis Başkanımız 
Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hamza Bölük, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hasan Kahraman, Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Kaya, Meclis 
Üyeleri; Niyazi Gürsoy, Halis 
Özkaya ve Ünal Şensoy ile Genel 
Sekreter Eren Nizam ve camia-
mız mensuplarından ve belediye 
meclis üyesi adaylarından Sezgin 
Kumaş ve Cüneyt Yılmaz da hazır 
bulunarak kendilerine yeni dö-
nemdeki belediye çalışmalarında 
başarılar diledik. 

Müze ve satış noktaları için 
söz aldık
Göreve yeni başlayan Belediye 
Başkanımıza, borsamızın ilimiz-
de fındıkçılar sitesi kurulması 
projesine, Fındık Müzesi ve fındık 
satış noktaları çalışmalarına 
destek olması talebinde bulun-
duk. Batlama ve Aksu vadileri 

içerisinde iki noktada fındıkçılar 
sitesi kurmak arzusunda olduk-
larını belirten Giresun Belediye 
Başkanımız Şenlikoğlu, bu 
projeyi benimsediklerini ve en 
kısa sürede bu çalışmaya başla-
yacaklarını kaydetti. Şenlikoğlu, 
Fındık Müzesi ve fındık satış 
noktaları çalışmalarına da yer 
tahsisinde bulunma sözü verdi. 
Kendileri ile koordineli çalışma-

GTB heyeti olarak Giresun Belediye Başkanlığına seçilen Av. Aytekin Şenlikoğlu’na hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk. Başkan Şenlikoğlu Fındıkçılar Sitesi için iki nokta belirlediklerini, Fındık 
Müzesi ve fındık satış noktaları çalışmalarına da yer tahsisinde bulunacaklarını söyledi. 

larımız neticesinde Giresun’da 
Fındık özelinde büyüme ve ge-
lişme sağlayacağımıza, Giresun 
Ekonomisinin temeli olan Giresun 
Kalite Fındığı, tüm Dünya’ya ta-
nıtarak kazanımlarımızı Giresun 
Belediye Başkanımız Sn. Av. 
Aytekin Şenlikoğlu ile daha da 
büyüteceğimize inanıyor, başarılı 
bir dönemi hep birlikte geçirmeyi 
diliyoruz.



Giresun Ticaret Borsası

YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN 
YAŞAR İBAŞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ESPİYE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN MUSTAFA 
KARADERE’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Borsamızın Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yürüt-
mekte iken Yağlıdere Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Yaşar 
İbaş’a hayırlı olsun ziyareti ger-
çekleştirdik. Ziyarette, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hamza 
Bölük, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hasan Kahraman, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Ahmet Hamdi Akşen, Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Kaya, Meclis 
Üyeleri; Kadem Turan, Ünal 
Şensoy ve Halis Özkaya ile Genel 
Sekreter Eren Nizam’da hazır 
bulunarak kendilerine Belediye 
Başkanlığında başarılar diledik. 
Sayın Başkanımızın, Yağlıdere 
halkına adalet dağıtarak güzel 
hizmetler yapacağına inanıyor, 
başarılarının artarak devam etme-
sini diliyoruz.
Yaşar İBAŞ’ın, Yağlıdere Belediye 
Başkanı olarak seçilmesine müte-
akip borsamız yönetim kurulunda 
yapılan görev dağılımı şu şekil-
de gerçekleşmiş bulunmuktadır; 

Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi 
aralarında yaptığı seçim ile 
Hamza BÖLÜK, ittifak ile Giresun 
Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçilmiş olup, 
Hamza BÖLÜK’den boşalan 
yönetim kurulu başkan yardımcılı-
ğı görevine Hasan KAHRAMAN 

Espiye Belediye Başkanlığına tekrar 
seçilen ve borsamızda yönetim 
kurulu ve meclis başkanlığı görevle-
rinde bulunan Mustafa Karadere’ye 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleş-
tirdik. Ziyarette, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hamza Bölük, Başkan 
Yardımcısı Hasan Kahraman, 
Sayman Üye Ahmet Hamdi Akşen, 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kaya, 
Meclis Üyeleri; Kadem Turan,Ünal 
Şensoy ve Halis Özkaya ile Genel 
Sekreter Eren Nizam’da hazır bulu-
narak kendilerine yeni dönemdeki 
belediye çalışmalarında başarılar 
diledik.

seçilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 
görevde bulunan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Necattin 
YILMAZ, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Ahmet Hamdi AKŞEN ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
KAYA ise görevlerine aynı şekliyle 
devam etmektedir.
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BURASI GİRESUN BURADA İŞ VAR
GTB ve GTSO işbirliği ve 
Giresun iş dünyası temsilcileri 
ile “İstihdam Seferberliği 
2019” tanıtım ve bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıda 
konuşma yapan Vali Harun 
Sarıfakıoğulları, “Siz değerli 
işverenlerimiz inşallah 
bu teşvikleri en iyi şekilde 
değerlendirirsiniz” çağrısında 
bulundu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağ-
rıları ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği işbirliğinde 
hazırlanan İstihdam Seferberliği 
kapsamında bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. Giresun Ticaret Borsamız 
ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde, “Burası Giresun Burada 
İş Var”  sloganıyla düzenlenen bilgi-
lendirme toplantısı, 12 Mart 2019 
Salı günü saat 15.00’de Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 
Salonunda gerçekleştirildi.
Teşvik uygulaması içinde yer 
alan kurum temsilcileri ile Giresun 
genelinde faaliyet yürüten firma ve 
iş dünyası temsilcilerinin katılımıy-
la yapılan toplantıda; “İstihdam 
Seferberliği 2019” ile ek 2,5 milyon 
istihdamın hedeflenmekte olduğu 
ve ülke genelinde özel sektörün 
talepleri doğrultusunda oluşturulan 
teşvik uygulamaları kapsamında 
ücret, SGK prim ve vergi desteği 
sağlanmasının hedeflendiği bilgisi 
katılımcılara anlatıldı.
İstihdam Seferberliği Paketi teşvikle-
rinin anlatıldığı toplantının sonunda, 
katılımcıların ve basın mensuplarının 
soruları cevaplandırıldı.
Toplantıda bir konuşma ya-
pan Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları, 21 Ocak’taki 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni 
bir istihdam seferberliği çağrı-
sında bulunduğunu söyleyerek 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
çağrısının ardından Hazine ve 
Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve 
TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca 
yoğun bir şekilde çalışarak istih-
dam teşviklerini hazırladılar. Biz 
de aynı şekilde “Burası Giresun 
Burada İş Var” sloganıyla İstihdam 
Seferberliğini ilimizde başlattık. Siz 
değerli işverenlerimiz inşallah bu 
teşvikleri en iyi şekilde değerlendi-
rirsiniz. İstihdam Seferberliği 2019 
kapsamında iş dünyamıza, girişim-
cilerimize çeşitli teşvikler sunuluyor 

ve bunları pek çoğu tarihi destekler 
şeklinde.
 Ben size bunlardan özellikle çok 
önemli gördüğüm ikisinden bahse-
deceğim.
Birincisi; Nisan ayı sonuna kadar 
sağlayacağınız her ilave istihdamın 
tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta 
primlerini ve vergisini devlet karşılı-
yor. Bu 3 ay boyunca işverene mali-
yeti sıfır olacak. 2 Bin 21 TL ücret ve 
Bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak 
üzere 3 Bin 134 TL’yi devletimiz 
karşılamış, işveren cebinden sıfır 
maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi 
işe almış olacak. Devamındaki 9 ay 
boyunca da devletimiz sigorta prim-
lerini ve vergileri ödemeye devam 
edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi 
devletimiz karşılayacak. Biz işve-
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renler olarak sadece çalıştırdığımız 
kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş 
alınacak kişi kadın, genç ve engelli 
ise 9 aylık süre 15 aya kadar uza-
mış olacak. Yine imalat sanayi ve 
bilişim sektöründe aylık bin 113 TL 
olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 
TL olarak verilecek.
 Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. 
Böyle bir teşviki hayata geçirdiği 
için hükümetimize çok teşekkür edi-
yoruz. İkincisi de; herhangi bir se-
beple işinde sıkıntı yaşayan girişim-
cilerimiz için çok önemli bir destek 
getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı 
günümüzde de yanımızda olduğunu 
bir kez daha gösteriyor. Eğer bir 
işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, 
faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; 
çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca 
‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kapsa-
mında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
ödeniyor. Yani burada devletimiz 
işverene diyor ki, düzenini bozma, 
istihdamı koru. Bu teşvikler konu-
sunda şirket sahipleri ve yöneticileri 
kadar muhasebecilere ve şirketlerin 
insan kaynakları yöneticilerine de 
büyük görevler düşüyor. İstihdam 

teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygu-
lanması konusunda onlardan ekstra 
hassasiyet bekliyoruz.
Önümüzdeki süreçte de ilimiz-
de Kaymakamlarımız, Belediye 
Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 
yerel teşkilatları ve iş dünyası kuru-
luşlarımızın başkanlarının katılımıyla 
iş dünyasına yönelik olarak istihdam 
teşvikleri bilgilendirme toplantıları 
yapmaya devam edeceğiz.
Bakın 2017’deki istihdam sefer-
berliğinde kamu-özel sektör olarak 
1,5 milyon ilave istihdam sağlandı. 
Kamu-özel sektör el ele verdimi 
yapılmayacak şey yoktur.
 Buradan tüm iş dünyamıza ve işve-
renlere de çağrıda bulunuyorum.
 Sizler vasıtasıyla ülke çapında her 
işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin 
gücüne ve geleceğine güvenin. 
İstihdam Seferberliği 2019’a 
katılın, bu tarihi istihdam teşvikle-
rinden faydalanın. En az bir işsiz 
vatandaşımızı işe alarak, hem 
işinizi geliştirin, hem ekonominin 
büyümesine katkınız olsun, hem de 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapa-

rak, kazanan siz olun. Bereketli ve 
umut dolu bir güne merhaba demek 
için, Giresun’da iş var, Giresun’da 
aş var, Giresun’da gelecek var 
diyoruz” dedi.
Toplantıya; Vali Harun 
Sarıfakıoğulları, Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü Erdal Özdemir, Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa 
Sarı,  Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosun, 
Giresun Ticaret Borsası Başkan 
Hamza Bölük, GTB Meclis Başkan 
Yardımcısı Hasan Kahraman, 
GTB Meclis Üyeleri Ünal Şensoy 
ve Halis Özkaya, Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu, Bulancak Ticaret 
Odası Başkanı Ali Fatoğlu, Giresun 
MÜSİAD Başkanı Hakan Korkmaz, 
Giresun Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Birlik Başkanı Ali Kara, 
Giresun Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Fikri Çalcalı, Giresun’da en çok 
istihdam sağlayan, en çok Kurumlar 
Vergisi ödeyen, en çok Gelir Vergisi 
ödeyen işverenlerin ile üretim yapan 
diğer işverenler katıldı.

ÜyeLeRİmİZe 
BİLgİLeNDİRme 
yApTIK
İstihdam Seferberliği 2019 
Kampanyası kapsamında 
Progıda Tarım Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş., Yavuzkan Hazel Gıda 
San.Ve Tic. Ltd. Şti., Azizoğlu 
Fındık ve Gıda San. Tic. Ltd. 
Şti. ve Yavuz Gıda San. ve Tic. 
A.Ş. yetkilileriyle görüşerek 
kampanya ile ilgili dokümanları 
sunduk ve bilgilendirme yaptık.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR FINDIK TARIMI İÇİN 
GÖRÜŞLERİMİZİ CHP HEYETİNE İLETTİK
CHP 24. Dönem İstanbul 
Milletvekili Umut Oran, CHP 
Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, 26. Dönem CHP Giresun 
Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu 
ve CHP İl Başkanı Fikri Bilge ile 
beraberlerindeki heyeti Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hamza Bölük, 
Meclis Başkan Yardımcısı Hasan 
Kahraman ve Meclis Üyemiz Ünal 
Şensoy ile Borsamızda ağırladık. 
Görüşmede Giresun’da fındık tarım 
ve ticaretinde yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerileri konuşuldu. 
Sürdürülebilir bir fındık tarımı ve 
ticareti için görüşlerimizi ilettik. 
Alan bazlı destek ödemelerinin 
yerine üreticinin, bahçelerini yeni-
leyebileceği ürüne destek modeline 
geçilmesi yönündeki projeleri-
mizden bahsettik. Yine Fındıkta 
ülkemizin bulunduğu rekabet ve 
üretim gücünün kaybedilmemesi 
için “ÇAY Modeli”nde yaşanan 
başarının fındığa da uyarlanma-
sının uzun vadede fındık tarımına 

bağlı tüm sektörlerin verimli çalış-
masına fayda yaratacağını ifade 
ettik. CHP heyeti ile görüşmede 
ayrıca Ülkemizin tarımda yükselen 
değer olabilmesi ve üreten Türkiye 
Modeli’nin yaratılması için çok acil 
yenilikçi projelere ihtiyaç olduğu-
nu ve bu konuda Giresun Ticaret 
Borsası olarak her türlü çalışmaya 

nazır olduğumuzu ifade ederek, mi-
safirlerimizi uğurladık. Kendilerine 
ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. 
Ülkemizin kalkınmasına ve Fındık 
özelinde çok değerli proje fikirleri 
geliştirebilmek için her kesim ile 
iş birliğine açık olduğumuzu bu 
vesile ile bir kez daha ifade etmek 
istiyoruz.

NURETTİN CANİKLİ’YE GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK
AK Parti Ekonomiden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Nurettin 
Canikli, İlimizin ekonomik potan-
siyeli konusunda sunumlarını yine 
İlimizin ve Borsamızın ana ürünü 
olan Fındık üzerinden paylaştı. 
Yıllara sari 2 milyar dolarlık bir 
ihracat potansiyeli olan fındığımı-
zın desteklenmesi için kendilerine 
sektörümüzün yanında olmalarını, 
üreticinin ürün bazlı fındık bah-
çelerinin belirli bir plan dahilinde 
yenilenmesine yönelik projelerin 
önünün açılmasını ve desteklenme-
sini, fındık tüccarının finansman 
sıkıntılarına çözüm bulunmasını 
ve ihracatçımızın ihracata hazırlık 
kredilerinde uygun oranlardan 
yararlandırılmaları hususunda 
fonlanması konusundaki görüşle-
rimizi ilettik. Ayrıca, üyelerimizin 

ve imalatçı firmalarımızın ucuz 
elektrik girdisi sağlamaları için 
kendilerinden güneş enerjisi 
sahası kullanımı için tahsis tale-
binde bulunduk. Her zamanki gibi 
yine bir asırlık konuşulan fındık 
müzesinin kurulması için destekle-

rinin bizimle olmasını ve Giresun 
Merkez’de bir fındıkçılar sitesinin 
kurulumunun bir an önce kendi-
lerinin eliyle ön ayak olunmasını 
talep ettik. Göstermiş oldukları 
teveccüh ve destekler için kendile-
rine teşekkür ediyoruz.
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BAKAN YARDIMCIMIZ NURETTİN NEBATİ’Yİ AĞIRLADIK

VAKIFLAR BANKASI HEYETİNİ BORSAMIZDA AĞIRLADIK 

GİRESUN VALİSİ
HARUN SARIFAKIOĞULLARI
BORSAMIZDAYDI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati’nin katılımı ile gerçekleştirilen “İş Dünyası Temsilcileri 
Giresun Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük, Meclis Başkanımız Ertaç Öztürk, Meclis 
Başkan Yardımcıları Öner Sarıgül, Hasan Kahraman ve Meclis Üyesi Ünal Şensoy ve Genel Sekreter Eren 
Nizam ile iştirak ettik.

Vakıflar Bankası Bölge Müdürü Murat 
Karaoğlu, Vakıfbank Giresun Şubesi Müdürü 
Numan Zorba ve Şube Krediler Servisi gö-
revlisi Selçuk Maden’i borsamızda ağırladık. 
Güncel ekonomik konular ve üyelerimizin 
finansmana erişimi hususunda yapılan sohbet 
sonrasında ülke ekonomisine olan sektör katkısı 
üzerinde uzun uzun sohbet etme fırsatı bul-
duk. Kendilerine yapmış oldukları ziyaret için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üyelerimizle birlikte 
Vakıfbank ile olan ilişkilerimizin daha iyi bir 
fındık ekonomisi için fırsat yaratma arzusunda 
olduğumuzu kendilerine ilettik. 

Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları’nı Borsamızda ağır-
ladık, kendileriyle projelerimiz hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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ERTAÇ VE CÜNEYT ÖZTÜRK’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

GES PROJEMİZİN 1. İZLEME TOPLANTISI YAPILDI

FINDIK KAHVERENGİ KOKARCASI İLE MÜCADELE 
TTB’DE KONUŞULDU

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Hamza Bölük, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Necattin Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Ahmet Hamdi Akşen, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Kaya ile Genel 
Sekreter Eren Nizam’dan oluşan bir heyet, yeni 
işyerlerinde faaliyetlerini yürüten Meclis Başkanımız 
Ertaç Öztürk ve Ağabeyi Cüneyt Öztürk’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. GTB olarak Kendilerine 
yeni iş yerlerinde bol ve bereketli kazançlar dileğin-
de bulunarak sektöre katkılarının devamı konusunda 
desteklerimizi sürdüreceğimizi ilettik. 

TANAP-Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
çerçevesinde desteklenen Lisanslı Depolama 
Tesisinden Güneş Enerjisinden Elektrik Üretme 
Projemizin, 1. İzleme toplantısını; TANAP Proje 
Koordinatörü Dora Sirer, TANAP-SEİP Uzmanı 
Özlem Ersavaş, Uzman Yardımcısı Sercan 
Kirazcı, Genel Sekreter Eren Nizam, GTB-Ges 
Proje Koordinatörü Erdal Suat Başkan, İSG 
Uzmanı Şeref Kırış ve Danışman firma yetki-
lisinin katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantıda 
izlenecek yol haritasını belirledik ve süreçlerin 
bir an önce tamamlanması için iş paylaşımını 
yaptık. 2019 yılı içerisinde İlimizdeki ilk çatı 
üstü GES’i hizmete sokmanın gururunu TANAP 
Üst Yönetimi ve Halkımız ile birlikte yaşamayı 
arzu ediyoruz. 

Fındıkta Verim ve Kalite İçin Hastalık ve 
Zararlılarla Mücadele Programı çerçevesinde 
Trabzon Ticaret Borsamızın organizasyonunda 
gerçekleştirilen ve ana konusunu fındıkta çok 
büyük zararlara yol açacak istilacı bir zararlı 
olan fındık kahverengi kokarcası ile mücade-
le konusunda farkındalık ve bilinçlendirmeye 
yönelik yapılan toplantıya katıldık. Toplantıya 
GTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hamza Bölük’ün başkanlığında, Meclis Başkan 
Yardımcısı Hasan Kahraman, Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Kaya, Meclis Üyeleri Halis 
Özkaya, Niyazi Gürsoy ve Kadem Turan 
ile Genel Sekreter Eren Nizam iştirak ettiler. 
Karadeniz Ekonomisinin temelini oluşturan 

Fındık için çok büyük tehlike arz eden bu zararlı ile mücadele 
için Giresun Ticaret Borsası olarak elimizden ne geliyor ise 
yapmaya hazır bulunduğumuzu ve yapılacak çalışmalara aktif 
katılım sağlamayı taahhüt ettik.
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OKUL KÜTÜPHANELERİNE GTB’DEN DESTEK
Her Okulun Kütüphanesine GTB’den 
Kitap Projesi çerçevesinde, Bozat Yatılı 
İlköğretim Okulundaki öğrencilerimizin 
kütüphanelerine kitap bağışında bulunduk. 
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı Türk 
Milletinin iyi birer ferdi olarak yetiştirmek 
için elimizden gelen gayreti göstermeye dün 
olduğu gibi bugünde devam edeceğimizin 
ve gelecek yıllarda başka okullarımızda 
da benzer faaliyetlerimizin artarak devam 
edecek olduğunun bilinmesini istiyor, destek 
olan tüm okul yönetimine ve çocuklarımıza 
teşekkür ediyor, onların içindeki okuma 
ateşinin hiç bitmemesini diliyoruz.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNİ YERİNDE İNCELEDİK
Ankara’da yapmış olduğumuz 
bir dizi temaslar çerçevesinde 
Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi 
Fethi Azaklı’ya ziyarette buluna-
rak, Türk Savunma Sanayii’nin 
halihazırda yürütmekte olduğu 
çalışmaları yerinde görme fırsatı 
bulduk. Ülkemiz ve Türk Milleti 
adına gururlandık, göğsümüz ka-
bardı. Geleceğe dönük cesaretimiz 
ve ferasetimiz artarak ziyaretimizi 
tekrar görüşmek dileğiyle nihayete 
erdirdik. Misavirperverliğinden 
dolayı kendilerine teşekkür ediyor, 
yürütmüş olduğu çalışmalarda 
üstün başarılar diliyoruz. Allah 
Türk Milletine ve Ordusu’na güç ve 
kuvvet versin.
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ULUSAL FINDIK ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİ
Ordu’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) organizasyonunda, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ‘Ulusal Fındık Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Fındığın bütün yönleriyle ele 
alındığı ve Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katıldı-
ğı ‘Ulusal Fındık Çalıştayı’ 11-12 
Nisan’da yapıldı. Çalıştayın sonuç 
bildirgesinde önemli kararlara 
dikkat çekildi. 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, çalıştayın değerlendir-
me toplantısında yaptığı konuşma-
da yeni dönemde tarımda stratejik 
ürün olan fındığın da olduğu her 
konuyu ele alacaklarını söyledi. 
Pakdemirli, “Fındığa tabi ki bizim 
de en az Cumhurbaşkanımız 
kadar sahip çıkmamız gerekir. 
Fındık Karadenizliyi baba ocağına 
bağlayan üründür. Fındık burada 
hasat döneminde sizleri baba 
ocağına bağlıyor. Hasat dönemin-
de Karadenizli burada buluşuyor” 
ifadesini kullandı.

Pakdemirli, “Dünyadaki fındık 
alanlarının yüzde 75’i bizim” 
diyerek, şunları kaydetti: “Aşağı 
yukarı dünya fındığının yüzde 
70’ini de biz üretiyoruz. 100 
ülkeden fazla ülkeye ihracatımız 
var. Toplamda ortalama 250 bin 
ton fındık ihracat ediyoruz. Dünya 
ihracatının yüzde 75’ini, toplam 
Türkiye’nin de tarımsal ihracatının 
da yüzde 10’unu oluşturuyor. 
Bütün bunları alt alta sıraladığı-
mızda fındık gerçekten stratejik. 
Dünyanın en iyi kalite fındığı ve en 
çok üretimi bizde.” 
Pakdemirli, hasat zamanı geldiğin-
de fındıkta en büyük endişenin fi-
yat olduğunu aktararak, “Fındığın 
fiyatının ötesini de mutlaka konuşu-
yor olmamız lazım. Bugünü, yarını 
ve öbür gününü konuşuyor olma-
mız lazım. 10 seneyi, 20 seneyi, 

hatta 50 sene sonrasını konuşma-
mız lazım. Eğer fındıkta rekabetçi 
isek 50 sene sonra da rekabetçi 
kalmanın mutlaka yollarını bulma-
mız lazım. Biz fındığın geleceğini 
hep birlikte yazmak durumunda-
yız” dedi. 
Pakdemirli, bakanlıkta çalıştaylar-
dan çıkacak sonuçları değerlen-
direcek çalışma grubu kuracağını 
da belirterek, daha fazla bilgi ve 
önerisi olanların bakanlıktaki bu 
çalışma grubuna başvurabileceğini 
söyledi.

“Türkiye fındığının marka 
değeri daha da artacak”
Pakdemirli, Ulusal Fındık 
Çalıştayı’nın sektör açısından 
milat olduğuna inandığının altını 
çizerek, “İnanıyorum ki ortaya 
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koyulacak çalışmalarla üreticimiz, 
tüccarımız, sanayicimiz daha güç-
lü olacak. Türkiye fındığının marka 
değeri daha da artacak. İnşallah 
bu konudaki liderliğimizi daha da 
geliştirecek hale geleceğiz ama bu 
çalıştayı her sene de takip etmemiz 
lazım.” açıklamasında bulundu. 
Bu yıl hedeflerinin de olduğunu 
söyleyen Pakdemirli, “2020’de tek-
rar çalıştayı açtığımızda diyeceğiz 
ki bu hedefleri koymuştuk, şimdi 
neredeyiz. Bu çalışmaları yapacak-
tık, şimdi yaptık mı, yapmadık mı.? 
Dolayısıyla bu çalıştaya her yıl 
devam etmemiz gerekiyor.” diye 
konuştu. 

‘Ulusal Fındık Çalıştayı’
sonuç bildirgesi 
Çalıştayın sonuç bildirgesinde de 
önemli kararlara dikkat çekildi. 
Bildirgede, fındık bahçelerinin yaş-
landığı ve yenilenmeleri gerektiği, 

birçok bahçe sahibinin üretim böl-
gesi dışında yaşadığı için bahçe 
bakımlarının yapılmadığı ve bunun 
verim ve kaliteyi olumsuz etkilediği 
vurgulandı. Bildirgede ayrıca 10 
yıldır uygulanan alan bazlı des-
tekleme sisteminin fındıkta verim-
liliği arttırmadığı belirtildi. Bunun 
yerine alternatif destekleme sistemi 
getirilmesi gerektiği kaydedilen 
bildirgede, lisanslı depoculuk için 
sanayici ve tüccarın desteklenmesi 
ele alındı. Bildirgede miras yoluyla 
bölünen bahçeler için arazi banka-
cılığı sistemi kurulması, sözleşmeli 
üretim ve arazi kiralaması uygula-
masının yaygınlaştırılması gerek-
tiğine dikkat çekildi. Bildigede şu 
başlıklara dikkat çekildi: 
Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak 
için Tarım ve Orman İl ve İlçe 
Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve 
Üniversiteler gerekli eğitimleri 
vermelidir. 

Alan bazlı destekleme sistemi 
yerine alternatif sistemler uygula-
nabilir. Eğer alan bazlı destekleme 
devam edecekse bu sistemden 
kesilecek cüzi bir fon (yüzde 10), 
verim ve kalitenin arttırılmasına yö-
nelik olarak demostrasyon amaçlı 
model bahçelerin oluşturulmasında 
kullanılmadır. TMO koordinesinde 
en kısa sürede fındıkta mevcut 
depo kapasitesi ile il bazında de-
polama tesis ihtiyacının tespitinin 
yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
ürün kayıplarını en aza indirmek 
için depo standartları belirlenmeli 
ve alım yapan herkes için zorunlu 
hale getirilmelidir. 
Lisanslı depoculuk kapasitesinin ar-
tırılması, yaygınlaştırılması ve ürün 
ihtisas borsasının aktif hale getiril-
mesi zorunludur. Lisanslı depoculuk 
destekleri sanayici ve tüccar lehine 
de genişletilmeli, üreticinin ELÜS 
kapsamında krediye kolay ulaşımı 
sağlanmalıdır. 
Fındık üretimine izin verilmeyen 
mevzuat değiştirilerek halen fındık 
dikili alanların tamamında fındık 
üretimine izin verilmelidir.
Devlet, fındık politikasını uzun dö-
nemli olarak belirlemeli ve Mayıs 
sonu-Haziran başında müdahale 
alım fiyatını kamuoyuna duyurmalı-
dır. Fındık üretim maliyeti bölgeye 
göre, müdahale fiyatı ise kaliteye 
göre belirlenmelidir. 
İhracatta yaşanan en önemli 
sorunlardan biri olan aflatoksinin 
önlenebilmesi için erken hasadın 
önüne geçilmesi, kurutma tesisle-
rinin yaygınlaştırılması ve fındığın 
bu tesislerde kurutulması sağlan-
malıdır. Üretim toplulaştırması için 
gerekli adımların atılması, ekono-
mik işletme büyüklüğünün oluştu-
rulması gerekmektedir. Bu nedenle 
arazi bankacılığı sistemi kurulmalı, 
sözleşmeli üretim ve arazi kirala-
ması uygulaması yaygınlaştırılmalı, 
üretici örgütleri aktif hale getirilme-
lidir. Fındık AR-GE projelerinin yay-
gınlaştırılması ve etkinleştirilmesi 
için finansal ve mevzuat açısından 
kamu desteğinin ve kamu-özel iş 
birliğinin artırılması gerekmektedir.

BAKANImIZA “gİResuN FINDIĞI” heDİye pAKeTİ
Ordu’da yapılan Ulusal Fındık Çalıştayı’nın son gününde sonuç bildirgesinin 
açıklanmasına müteakip, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir 
Pakdemirli’ye Giresun Kalite Fındıklardan oluşan bir hediye sunumu 
gerçekleştirdik. Sn. Bakanımıza, Sn. TMO Genel Müdürümüze ve TMO 
Personeli ile çalıştay için emek veren tüm kesimlere teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Çalıştay sonuçlarının ülkemizdeki sürdürülebilir Fındık Tarımına 
çok olumlu sonuçlarının olacağına inanıyor, tüm kesimlerle işbirliği içerisinde 
çalışmaya devam edeceğimizi bilinmesini diliyoruz.
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İşletmelerin kapasite
değerlendirmesi
Türk Fındık sektöründe kapasite ile ilgili 
bir sorun bulunduğunu düşünmüyoruz. 
Aslında tam kapasite ile çalışamamak 
ile ilgili sorunlar olduğunu düşünmek-
teyiz. Neden derseniz. Azalan bir fındık 
üretimi sayesinde mevcut tesisler ma-
alesef işletme giderlerini minimize et-
mekte büyük sorunlar yaşıyorlar. Buna 
fındıkta yaşanan kalite sorunları ve fi-
nansmana erişim problemlerini de ek-
lediğinizde karşınıza sorunların yumak 
yumak olduğu bir fındık sektörü çıkıyor. 
Onun için bizce kapasitenin bundan 
sonra rantabl kullanılabilmesi için bir 
defa var olan fındık sektörünün kapasi-
tesinin yetip yetmediğinin belirlenerek 
yeni tesis açmanın yolunun kapatılması 
gerekiyor. Bu ülkemizde bizce her sek-
törde olmalı. Ülkemizde sektör sektör 
alanlar belirlenerek yatırımcılar buna 
yönlendirilmeli. İnsanların zaten kapasi-
te fazlalılığı bulunan alanlarda ülke kay-
naklarının hor kullanılarak zaten yapılan 
işlere yönlendirilmelerinin de artık bir 
son bulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Var olan kapasitenin daha verimli ve pi-
yasada rakipleri ile  rekabet edebilir bir 
potansiyele ulaştırılmasını her zaman 
destekliyoruz. Ancak devlet destekleri 
ile yeni yatırımların var olandan farklı 
bir şey değil ise desteklenmesinin sek-
törün yapısal sorunlarına daha da çok 
sorun eklediğini ve bunun piyasadaki 
zar zor hayatını idame ettiren işletme-
lere de büyük zararlarının dokunduğunu 
ifade etmek istiyoruz. Kapasite arttı-
rımının bundan sonra fındıkta katma 
değerli ürünler üretme hedefinde olan 
işletmelere sonuna kadar ve yüksek 
oranda destekler şeklinde sunulmasını 
talep ediyoruz. Türk Fındığının katma 
değerli ürünlere dönüşümünün de an-
cak devlet eliyle marka yaratılarak ola-
bileceğini düşünüyoruz. 

piyasalarda fiyat istikrarı
Piyasalarda gereken fiyat istikrarının 
sağlanması bizce şu şekilde mümkün 
olabilir. Bakıldığında Türk Çiftçisi de, 
tüccarı da hatta ve hatta yabancı it-
halatçı da fındığın fiyatının istikrarlı ol-

SANAYİ, TİCARET VE TÜKETİM MASASI SUNUMU
masını istiyor. Tamam buna her kesim 
ortak bir karar versin o zaman fındığın 
son on yıllık ortalamasına bakıldığında 
3 Dolar. O zaman fındığın fiyatına istik-
rar isteyen yabancı alıcılar bizce biraz 
samimi olurlar ise daha iyi yol alırız. Bu 
sene Ülkemizin dolar kurları ile yaşadığı 
veya yaşatılmaya çalışıldığı istikrarsızlık 
karşısında yabancı alıcılar ağız birliği et-
mişçesine ve fındık rekoltesinin düşük 
olduğunu adları gibi bilmelerine rağmen 
fındık fiyatlarını hep düşük tutma eğili-
mine girmiştir. Devletimiz ani bir karar 
ile Türk Fındık sektörünün bir kez daha 
kendi başına bırakılmaması gerçeğini 
görerek piyasalarda alıcı olduğunu Sn. 
Cumhurbaşkanımızın bizatihi kendi 
ifadeleriyle piyasalara deklare etmiş ve 
fındık fiyatları anında 1 TL. yukarı ölçekli 
çıkışa geçmiştir. Sağlanacak bir fiyat is-
tikrarı ancak tüm tarafların kabul edebi-
leceği ölçülerde olmalıdır. Bunun içinde 
üretici fındığının fiyatını bahçeye gir-
meden bilir ise hatta ve hatta yaşana-
bilecek bir olumsuzluk karşısında dev-
letinin yanında olduğunu bilir ve fiyat 
garantisi ile fındığının belirlenecek bir 
fiyattan altına düşmesi halinde müda-
halede bulunacağını görür ise üretimde 
artar. Aslında her şey biraz da insanların 
fındık tarımında karnını doyurmasına 
da bağlı gibi bir gerçek ile karşı karşıya-
dır. Fındıkta fiyat istikrarı yönetilebilen 
bir mekanizma ile mümkündür bu da 
görülebilen tutulabilen bir mekanizma 
olmalıdır. Bunun için kooperatifleşme 
etkinleştirilmeli ve çiftçi örgütlenmeleri 
desteklenmelidir. Ayrıca fındıkta lisanslı 
depoculuk faaliyetlerinin teşviki hatta 
kiralama garantisi sağlanarak artırılma-
sı mümkün olacaktır. Arzın çok olduğu 
dönemde fındıklar piyasaya sürülmeyip 
lisanslı depolara bırakılması için teşvik 
edici yöntemler ve ürüne destek mo-
deli buna paralel olarak geliştirilir ise 
fındıkta yeterli miktardaki lisanslı depo 
ve bu ürünlerin Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası’nda satışa sunulması yöntem-
leri ile fındık gibi bizce konvertbl bir 
ürün olduğunu düşündüğümüz bu özel 
ürünün dünya piyasalarına hak ettiği 
değerden satılmasının da önü açılmış 
olacak ve dünya fındık ticaretinden hak 

ettiğimiz payı da almanın yöntemi bu 
şekilde bulunmuş olacaktır diye düşün-
mekteyiz. Ama bunun için devletin des-
teği kesinlikle şart gözükmektedir.

İhracatta yaşanan sıkıntılar
Sürdürülebilir ve istikrarlı bir fındık ih-
racatımızda yaşanan sıkıntıları şöyle 
dile getirebiliriz. Öncelikle fındık ihra-
catçıları finansmana erişimde büyük 
sıkıntılar yaşamaktadır. İhracata hazırlık 
kredilerindeki maliyet unsuru ve fındık 
fiyatlarındaki değişimler buna muka-
bil döviz kredilerindeki faiz oranları ile 
dövizdeki dalgalanmalar ihracatçı için 
dibi görülmez bir kuyuya düşmek gibi 
değerlendirilebilir. Ülkemizdeki ihracat-
çıların imajının sanki döviz kazandıran 
bir meslek grubu görülmekden adete 
Türk Fındık ihracatçısının köylünün üre-
timini yurt dışına peş keş çeken bir taraf 
olarak gösterilmesinin artık hukuksal 
olarak belirli bir boyuta sokulmasını ve 
her eline mikrofon alanın veya eli ka-
lem tutanın pervasızca söylemleri ile 
Türkiye’ye hiç bir ithal girdisi olmadan 
tek başına yıllık ortalama 2 Milyar Dolar 
döviz getiren ve dış ekonomik dengele-
re çok olumlu faydalar sağlayan Türk 
Fındık İhracatçısını karalamaya hakkı 
olmadığını düşünüyoruz. Tabiki çok 
yıllara sari planlı bir fındık politikamızın 
belirlenememesinden kaynaklı bu sıkın-
tılar her geçen yıl artarak devam etmek-
te ve sektörümüzdeki ithalatçı firmalar 
aynı zamanda ihracat yapan firmalar 
haline de gelmiş bulunmaktadır. Bu du-
rum bu sektöre milyonlarca lira yatırım 
yapmış Türk Müteşebbislerinin belini 
bükmekte adeta yerli ve milli sermaye-
miz heba olmaktadır. Türk Fındığının 
tüm sektörlerinin kurtuluşu bu işi yapan 
Türk Müteşebbislerinin eliyle olacaktır 
diye düşünüyoruz. Yabancı sermayenin 
gelmesine karşı değiliz bu yanlış anla-
şılmasın ama işi dengeleyecek bir milli 
sermayeli şirket topluluğumuzun olma-
sı ve bunların kooperatifçilik sistemi ile 
tekrar ayağa kaldırılması ile Türk Fındığı 
hatta Türk Tarımı çok daha iyi yerlere 
gelecektir. Türk tarımında yenilikçi pro-
jelerin ve üretim yöntemlerinin devlet 
eliyle zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

GTb’dEn
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Ayrıca ülke dışındaki tanıtım faaliyet-
lerinin azaltılmadan devam ettirilmesi 
gerekmektedir. Daha çok satılan Türk 
Fındığı, üretiminde artmasını artı yönde 
destekleyeceğinden bu faaliyetlere de-
vam edilmeli hatta yeni tanıtım model-
leri geliştirilmelidir.

Ürün İhtisas borsasının
kurulması
Ürün ihtisas borsasının kurulması çok 
uzun yıllardan beridir dile getirilen bir 
husustur. Açıkçası çok geç kalınmışta 
bir durumdur. Fındığın Ürün ihtisas bor-
sasına kotesindeki en büyük yapılacak 
iş fındıktaki lisanslı depo kapasitesinin 
artırılması bu kapasitenin de en aşağı 
300 bin ton civarında olması durumun-
da iddia ediyoruz ürün ihtisas borsasın-
da en fazla işlem gören ürün fındık olur. 
Üreticiler arzın çok olduğu dönemlerde 
fındıklarını emanete bırakmak yerine 
lisanslı depoya koyabilme imkanına sa-
hip olurlar ise seneye yayılmış bir şekil-
de fındıklarının fiyatını istedikleri zaman 
satabilme imkanına kavuşacakları için 
fındık fiyatları da istikrarlı bir şekilde 
devam eder diye düşünüyoruz. Ayrıca 
yabancı yatırımcılara açık olacak bir 
ürün ihtisas borsası Türkiye ölçeğinde 
tarım piyasalarının gelişimine ve kazan-
ca olumlu yönde katkılar sağlayacaktır. 
TÜBAŞ sayesinde ürün fiyatlarındaki 
kazanç oranı arttıkça sürdürülebilir bir 
tarım ülkesi olma yönündeki pozitif 
büyümemiz artacaktır. Dünya’da do-
laşan bir çok yatırımcının ürün ihtisas 
borsasına olan ilgisinin çok iyi yönde 
olacağını düşünüyoruz. Ayrıca dün-
yadaki çeşitli inançlar itibariyle emtia 
alım satımından elde edilen kazancına 
bakış açısından dolayı Türkiye’nin ürün 
borsacılığında orta Asya ve yakın çevre 
ülkelerdeki potansiyel ticaret hacmini 
Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığına en-
deksleyerek Ülkemizin tarım ticaretinin 
merkezi olma yönünde çok olumlu ola-
cağını düşünüyoruz.

AR-ge Çalışmaları ve Türk Fındığının 
markalaştırılması
Ülkemizde ar-ge faaliyetlerine çok faz-
la bütçe ayrılmadığı malumunuzdur. 
Ancak bu kısır döngüden bir an önce 
kurtulmalı ve bilimsel araştırma kuru-

luşlarımıza bu işlerle ilgili devlet eliyle 
görev verilmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz. Türk Fındığı’nın markalaşması adı-
na da Giresun Kalite’nin tüm dünyadaki 
fındık çeşitlerinden ayrılmasından do-
layı Fiskobirlik tarafından alınan coğra-
fi işaretin ticarileştirilmesi için olanca 
gücümüzle bu projeye destek olmamız 
gerekiyor. Giresun Ticaret Borsası ola-
rak coğrafi işaretli Giresun Tombul 
Fındığı’nı markalaştırmak adına bir 
e-ticaret sitesini kuruyoruz. Hazırlıkları 
şu an için tamam gibi kısmetse önü-
müzdeki sezondan itibaren e-ticaret 
yapabilecek hale gelecek, gelişmeler 
ışığında e-ihracat modülünü de devre-
ye koyacağız. Buradaki aynı modelden 
yola çıkarak Türk Fındığı markalaştırıl-
ması sağlanabilir ve e-ticaret yöntemiyle 
tüm dünyadaki tüketicilerin istifadesine 
sunulabilir. Ayrıca bu ürünlerin sağlığa 
olan etkileri için çok ar-ge yapmak ge-
rektiğini düşünüyoruz. Fındık üzerinde 
FTG ile Giresun Ticaret Borsası’nın ön-
cülüğünde yapılan çalışma ile Giresun 
Tombul Fındığı’nın obeziteye olan etki-
lerinin çok olumlu olduğu ve obeziteyi 
önlediği sonuçları çıkmıştır. Bu ve buna 
benzer projeler artırılabilir. Örnek vermek 
gerekirse TÜBİTAK’daki bir bilim insanı-
nın (MAM Gıda Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr.Cesarettin ALAŞALVAR) yapacağı fın-
dık projelerini şöyle sıralayabiliriz. Fırsat 
verilir ise bu insanlar çok önemli projeleri 
hayata geçirebilirler. Fındık drajesi (şeker 
ilavesiz), Sürülebilir şeker ilavesiz fındık 
kreması (dünya daki diyabet sorunları 
düşünüldüğünde başarılı bir proje olarak 
ortaya çıkabilir), Fındık içecekleri (katı ve 
sıvı formda) ve fındık tozu (glütensiz un), 
boza, peynir, tofu, fındın zarından doğal 
renklendirici, kıvam artırıcılar/emülgatir 
ve stabilizatörler, antioksidan peptidler, 
fındık proses hattından aroma eldesi 
tutucuların geliştirilmesi, fındıktan aro-
ma eldesi, fındık sütü (vegan beslenme 
için) vb. bunları artırmak mümkündür. 
Başka ürünlerle tüketilmesi halindeki 
katma değerli yeni ürün gamının daha 
da artacağını düşünüyoruz. 

Katma Değeri yüksek
ürünlerin üretiminin artırılması
Katma Değerli fındık ürünlerinin ar-
tırılması ar-ge çalışmalarının çokça 

yapılmasına bağlantılı bir iştir diye dü-
şünüyoruz. Burada yaratılacak keşfe-
dilmemiş yeni ürünler ancak bizim ışı-
ğımız olmalıdır. Onun için ar-ge ye çok 
önem vermeliyiz. Yaratılacak her katma 
değerli ürünün Türk çiftçisinden başla-
mak üzere çarpan etkisiyle tüm fındık 
sektörüne çok olumlu etkiler bırakaca-
ğını tahmin etmek için müneccim olma-
ya gerek yoktur.

İç tüketimin ve ihracatın artırılmasına 
yönelik çalışmalar ve yeni pazar 
imkanlarının araştırılması
İç tüketimdeki artış refah seviyesine 
ve fındık fiyatlarındaki yükseliş ve dü-
şüşe göre değişmektedir. Ancak Türk 
Fındığının kalitesinden ödün vermeden 
iç piyasada tüketimin hatırı sayılır sevi-
yede artırılması sağlanmış ve sağlan-
maya da devam etmektedir. Ancak, hala 
ithalatı yapılmayan 5 üründen biri olan 
Türk Fındığı’nın dünya piyasalarındaki 
kalitesini artırıcı ve bu kaliteyi sürdürüle-
bilir bir şekilde koruyan önlemleri Ziraat 
Odalarının çalışmalarıyla başlamak 
üzere sektörün tüm paydaşları üzerine 
düşen görevleri yapmalıdır. İnanıyoruz 
ki türk fındığının e-ihracat modeliyle pa-
zarlanması ile de yurt dışındaki tüketi-
cilere pazarlanması imkanı mevcuttur. 
Yeterki istensin ve kaliteden ödün ve-
rilmesin, ürettiğimiz tüm fındığı dünya 
tüketicilerine satabilecek potansiyelimi-
zin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için 
e-ticaret sitelerindeki avantajların Türk 
Fındığının pazarlanmasında ve yeni pa-
zarlara giriş için bir enstrüman olarak 
kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Sağlanacak vergi avantajları ile bunun 
yolu açılabilir ve bu aynı zamanda üreti-
mi artırarak kaliteli ürün teşviğini sağla-
yacak ve ürününden maksimum geliri 
elde eden tarafların memnuniyetini ar-
tıracaktır. Yeni pazarların bulunması ile 
ilgili olarak daha yol alınacak çok imkan 
bulunduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye 
Tanıtım Fonu çatısı altına verilen Fındık 
Tanıtım Grubunun buradaki faaliyetleri-
nin Türk Fındığı özelinde öneminin artı-
rılması gerektiğini düşünüyoruz.

hamza BÖLÜK
Giresun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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yasal düzenlemelerin 
uygulanmasında karşılaşılan 
sorunlar
Fındıkta alan bazlı destek 2009 
Yılında açıklanan YENİ FINDIK 
STRATEJİSİ adı altında açıklanmış 
ve o günden bugüne kadar uygulanı-
yor halde bulunmaktadır. Alan bazlı 
desteğin üretimi artırmadığı aksine 
insanları tembelliğe ittiğini, TOBB 
nezdindeki Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantılarında, İlgili Bakanlara, her yıl 
yapılan Ticaret ve Sanayi Şurasında 
dönemin Sn. Başbakanlarına, Sn. 
Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu 
sistemin üretimi artırmadığı aksine 
alan üzerinden destek alan üreticinin 
bahçesine bile girmediğini defaten 
dile getiriyoruz. Bu verilen meblağın 
fındık bahçelerinin yenilenmesine 
veya reorganizasyonuna gitmediğini 
ifade etmek istiyoruz. Fındıktaki ge-
lecek yıllardaki en önemli sorun çift 
yaşının daha da yaşlanması, genç 
nüfusun köyde tutulamaması ve bun-
larla ilgili desteklemelerin bunu artırıcı 
veya önleyici nitelikte bulunmaması 
ve doğrudan gelir desteği ödemele-
rinin Türkiye’deki sürdürülebilir fındık 
tarımına olumsuz etkileridir. Bunun 
için çözüm önerimiz üretime destek 
modelinin Türk Çayında yaşanan çok 
olumlu bulduğumuz başarı örneğidir. 
Bu konuyla ilgili gerekli araştırmalar 
yapılarak pilot ölçekte çalışmalara bir 
an önce başlatılmalıdır. 
Fındıkta borsacılığın geliştirilmesi için 
fındıkçıların bulunduğu siteler kurul-
malı ve bu amaçla bu sitelerde fındı-
ğın açık artırma usulü ile ilgili yasal 
düzenlemeler getirilmelidir. Bu durum 
aynı zamanda borsaların geliştirilme-
sine de öncülek edecektir. 
Fındıkta lisanslı depoculuk faaliyetleri 
Giresun Ticaret Borsası öncülüğün-
de iki yıldan beridir uygulanmaktadır. 
Devletimizin çok önemli destekleri ile 
bu faaliyet yürütülmektedir. Ancak, 
devlet desteklerinden KDV tahsilatının 
talep edilmesi ayrıca aylar itibariyle 
KDV beyanlarının yapılarak ödenmesi-
nin istenmesi bu anlamda destek mo-
deli karşısında lisanslı depo sahipleri-

MEVZUAT VE DESTEKLEMELER MASASI SUNUMU
nin finansmanında büyük aksaklıklara 
yol açmaktadır. 
Yine üreticiye verilen mazot ve gübre 
desteği gibi ödemelerin de tamaman 
yukarda arz etmeye çalıştığımız şek-
liyle Türk Çayı’nda yapılan ve sahada 
birebir kontrol edilebilen bir usule dö-
nüştürülmesi ve havzaya destek mo-
deli olan üretime destek modeline ge-
çilmesi ile Türk Fındığı kurtulabilir diye 
düşünmekteyiz.

Fındıkta arazi toplulaştırma 
çalışmalarının hızlandırılması
Fındıkta arazi toplulaştırma çalış-
maları ile ilgili olarak küçümsene-
meyecek derecede önemli adımlar 
atılmıştır. Fakat üreticiler görünürde 
bu bölünmeyi yapmasalarda fiiliyat-
ta bahçelerini bölmekte ve mülkiyet 
çizgilerini yazılı olmayan kurallarla 
yönetebilmektedir. Bu bir zihniyet 
meselesidir bizce. Bunu aşmanın 
yolu da insanların tamamını üretimin 
içine çekerek köylerden itibaren dev-
let eliyle köy köy kooperatifleşmenin 
sağlanması ve üretimin tek elden 
yönetilerek rantb bir üretim modeline 
geçilmesi ile olur diye düşünmekte-
yiz. Bunların hiç kolay olmayacağını 
ama pilot ölçekli olarak köylerden 
başlayarak üretin Türkiye modeline 
geçmenin zaruri olduğunu ifade et-
mek istiyoruz. Fındık bahçelerinin 
özellikle Doğu Karadeniz Özelinde 
makinalı tarıma yer yer hazır hale 
getirilmesi için DGD ödemeleri yerine 
ürüne destek modelinin şartı olarak 
herkesin fındık bahçelerini  peyder 
pey yenilemesi istenerek ve bunun 
da sahada bizatihi devlet görevlileri 
eliyle kontrolü sağlanarak pekala bir 
başarı elde edilebilir. Bunun için sa-
dece organizasyonu iyi yönetebilmek 
ve taviz vermemek ile olacağını ifade 
etmek istiyoruz. Üreticinin bu coğraf-
yada doyabilmesi için fındık üretmesi 
gerekmektedir. Fındığı da ekonomik 
ölçülerde üretebilmesini ona gös-
termenin yegane yöntemi de devlet 
eliyle makinalı tarıma geçişin önünün 
açılması ile olacağını ifade etmek is-
tiyoruz.  

Fındık üretim alanlarının plansız bir 
şekilde artması
Fındık üretim alanlarının bizce art-
masında fayda bulunmaktadır. 
Çünkü artık dünya üretiminin baş-
ka ülkelerde artmasını engellemek 
için belirli planlama dahilinde ve 
çok yıllık planlar yapılarak düzenli 
ve Tarım 4.0’a uygun fındık bahçe-
lerinin üretiliyor olmasında fayda 
bulunmaktadır. Türkiye’nin sürdürü-
lebilir bir fındık ülkesinin yegane te-
meli budur. Üretmekten korkmadan 
Türk Fındıkçılığını tüm dünya ya ka-
bul ettirip onları üretimden vazge-
çirmenin yöntemlerini aramalıyız. 
Çünkü fındık ürünün sağlığı olan bir 
çok etkisinden dolayı ve vazgeçil-
mez lezzetinden mütevellit her ge-
çen gün artan bir fındık tüketimi ile 
karşı karşıya bulunduğunu da ifade 
etmek isteriz. Bunu karşılamanın 
yolu da Türkiye’de planlı sahaların 
oluşturulması sağlanarak ülkemiz-
de sürdürülebilir bir fındık üretimini 
başka ülkelere kaptırmamanın yol-
larını aramalıyız.

DFİF kaynaklarının AR-ge 
çalışmalarının artırılması için 
kullanılması
DFİF kaynakları ile fındıkta uzun yıl-
lar çok büyük sorun haline gelen ve 
daha sonra 1993 yılında bu modelin 
yarattığı olumsuzlukların görülmesi 
ile uygulanmakta olan fındık ihra-
catından alınan yüksek oranlı fon-
lardan bahsedilmediğini düşünüyo-
ruz. Hali hazırda fındık ihracatında 
alınan fonlar çok cüzi miktarlarda 
olup bunların oluşturduğu bütçeler 
kullanmaya namzet rakamlar ise 
bunların fındıkta ar-ge çalışmaları-
na sevk edilmesi bizleri mutlu eder. 
Açıkçası bunlarla ilgili çok ciddi ça-
lışmalar yapan ve fındıkta katma 
değerli ürünleri yaratabilecek insan 
kaynağımızın bulunduğunu da bu-
radan bir kez daha ifade etmek iste-
riz. Yeterki bunun için yeterli kaynak 
yaratılabilsin ve bilim insanlarının 
kullanımına sunulsun. Zaten fındık-
ta yaşanan bir kısır döngünün de 
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önüne geçilmesi için rakiplerimizin 
yaptıklarının dışında yeni ürün gamı-
nı geliştirebilecek ürünleri üretmek 
zorundayız. Sadece buna kanalize 
olmak ve yetkin insan kaynağı ve 
etkin bütçe kullanımı ile bunları yap-
mak mümkün. Bu konuda üzerimize 
düşen görevi biz kurum olarak yap-
maya her zaman hazırız. Bu konuy-
la ilgili olarak 2015 Yılında Fındık 
Tanıtım Gurubu ile Giresun Ticaret 
Borsası’nın yapmış olduğu bir çalış-
ma da bir tarafı Japonya’daki bilim 
insanlarının da bulunduğu ortak bir 
çalışma ile obez fareler üzerinde na-
turel fındık tüketiminin obeziteyi ön-
lediği ortaya çıkarılmıştır. Bu günü-
müz dünyasında hareketsiz yaşam 
için bizce mucize bir şeydir. Zaten 
son yıllarda sert kabuklu meyvelerin 
sağlığa olan etkilerini diyetisyenler 
ve bilim insanları anlata anlata biti-
remiyorlar.

piyasalarda arz fazlası ürünü 
yönetecek bir yapı oluşturulması
Piyasalarda arz fazlası ürün yerine 
arzın piyasaya birden inmesi ve fi-
yatların birden düşüşü ile demori-
lize olan bir sektör desek daha iyi 
olur diye düşünmekteyiz. Çünkü 
Fındık hasadı Ağustos ayında baş-
lar ve çoğu gurbetçi olan fındık 
üreticileri bir an önce fındıklarını 
satmak isterler. Zaten küçük üreti-
ci yapısı ile fındığımı bekletsem ne 
olur diye baktığından bir an önce 
yapmış olduğu harcamaların kar-
şılığı almak ister. Hatta bu konuyla 
ilgili yakınır da. Ama güçlü üretici 
fındığını satmaz ama o da emanete 
bırakır bu emanet fındıklarda başka 
bir sektör temsilcisine emanete bı-
rakılır ve herkes riskini bir nevi ga-
rantiye alır. Bu aslında sosyolojik ve 
yapısal bir sorundur fındıkta. Ancak 
fındıkta lisanslı depoların artırılması 
ve bu sistemin Türk çiftçisine dev-
let desteğiyle beraber iyi anlatılma-
sı ile lisanslı depoculuk sisteminin 
fındıkta en uygulanabilir ve başarı 
yakalanabilir bir model olduğunu 
düşünüyoruz. Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası’nın da faaliyete geçmesi ile 
yabancı alıcılar yakalanacak büyük 

volümler sayesinde bu platformlar 
sayesinde belki de ürün tedariklerini 
yapabilecektir. Bunun için fındıkta 
lisanslı depoculuk sistemine destek 
verilmesi gerekmektedir. Ürünün 
kalitesini uzun zaman korumaya 
yönelik depo miktarının artırılması 
ve fındık ürününün en aşağı iki yıl-
lık bir ürün olduğu düşünüldüğünde 
çiftçimizin ve sektörümüzün yüzü 
gülecektir. Ancak bu yatırımın yapı-
labilmesi için Devlet tarafından bir 
kurumun görevlendirilmesi kesin-
likle olmalıdır. Çünkü fındık yabancı 
alıcıların tekeline terk edilemeyecek 
derecede çok önemli bir üründür 
Türkiye için. Çünkü hala Türkiye’nin 
ithal etmediği 5 üründen birisidir ve 
yıllık ortalama ihracat geliri 2 Milyar 
Dolar civarındadır ve bu ihracat mik-
tarı Türkiye’de herhangi bir dışarı-
dan girdi olmadan sağlanan safi bir 
ihracat geliridir. Bu anlamda Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin desteği ve ki-
ralama garantisi ile fındık lisanslı 
depoculuğu geliştirilmeli. Üreticinin 
ürününü koyabileceği ve ürünün 
kalitesinin en aşağı iki yıl saklana-
bildiği lisanslı depoların kurularak 
Devletin bu piyasayı hem üretici, 
hem tüccar, hemde sanayi lehine 
yönetebileceği adaletli bir terazi ku-
rulmalıdır. 

Fındık destekleme politikaları 
Fındıktaki destekleme politikaları-
nı yukarıda da bahsettiğimiz üzere 
doğrudan gelir desteği ödemesi 
olduğu için ve üretime hiç bir katkı 
sağlamadığı için vazgeçilmesini ve 
ürüne destek modelinin tercih edil-
mesini istiyoruz. Ayrıca fındık bah-
çelerini yenilemek isteyen üreticile-
re araç, ekipman, makina desteği 
verilmesini. Başka bir model olarak 
da herkesin ortak kullanımına sunu-
labilecek araç gereç ortak kullanım 
atölyelerinin kurulmasını ve devletin 
bu alanda bizatihi kontrolü sağla-
yarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
fındık tarımının sürdürülebilir bir 
şekilde yapılmasını zorunlu hale 
getirilmesini talep ediyoruz. Üretim 
olmayan yerde aş kaynamadığı dü-
şüncesiyle gelecek nesillere ekme-

ğin kazanıldığı bir tarım sahası bı-
rakmak istiyorsak buna mecburuz. 
Fındık bahçesini gerektiği şekilde 
işlemeyen insanların bahçesini bi-
zatihi devlet üretmiyorsan bu bah-
çeyi köyündeki şu kooperatife veri-
yorum şu kadar yıllığına demeli. Sen 
de bu bahçenden şu zamana kadar 
şunu alacaksın veya almayacaksın 
gibi modeller geliştirmelidir. Yoksa 
Türk Fındığı ve tarımı yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünya 
tüketimi karşılamak üzere sanayi-
ciler pek tabiki farklı ülkelerde üre-
tim arayışına gireceklerdir. Ama son 
yıllarda anlaşılıyor ki küresel ısınma 
haricinde fındık tarımına en uygun 
ülke yine Türkiye’dir. Onun için bu 
avantajı iyi kullanabilecek modeller 
geliştirilmelidir. 

Kalkınma ajansı desteklerinin 
geliştirilmesi
Kalkınma ajansları ve Doğu 
Karadeniz Kalkınma Projesi Kurumu 
tarafından verilen desteklerin artırıl-
ması ve sürdürülebilir fındık tarımı-
nın makinalı tarıma geçirilebilmesi 
için mekanize bir seferberliğin sağ-
lanması özellikle Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde bir zorunluluk halini 
almıştır. Aksi takdirde çevresel, sos-
yal ve ulusal güvenlik gibi bir çok 
etkini masaya yatırdığımızda olma-
yan bir fındık tarımının ülkemizde ne 
türden olumsuz sorunlar yaratabile-
ceğini düşünmek bile istemiyoruz. 
Onun için Köylerde başlayacak ön-
celikle eğitim kurumlarının açılması 
sağlanmalıdır. İnsanların köylerde 
yaşayabilmeleri ve yeniden köyle-
re dönüşü sağlayacak çok önemli 
desteklerin verilmesi sağlanarak 
insanların öncelikle üretiminin köy-
den başlamasının yolu açılmalıdır. 
Üretme bilincinin çok küçük yaş-
lardan bugünden verilerek gelecek 
25-50 yılın kurtarılması sağlanarak 
ülkemizin bu coğrafyada sağlam 
temeller üzerinde tutunması bu sa-
yede sağlanabilecektir.

eren NİZAm
Giresun Ticaret Borsası
Genel Sekreteri
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mevcut durum
Fındık sektöründe Kabuklu fındık de-
poları genelde “kara depo” diye adlan-
dırılan betonarme yapılar olup dökme 
veya çuvallı olarak randıman sınır-
landırması yapılmadan karışık olarak 
depolanmaktadır. Genelde depolama 
çoğunlukla dökme olarak yapılmakta-
dır. Ancak; bu depolarda kalite kriterle-
rini koruyacak hiçbir tedbir bulunma-
maktadır. Sıcaklık, rutubet, haşere gibi 
kontroller yapılmamaktadır. Bunun 
sonucu olarak depolanan ürünler 
uzun süre zarfında fındıkta randıman 
kayıplarına, aflatoksin artışlarına, pe-
roksit değerlerinin yükselmesine ve 
çürümelere sebep vermektedir.

Depolama sırasında ürün 
kayıplarının azaltılması
Depolama sırasında kalitenin muhafa-
za edilmesi depo ortamının kontrollü 
olmasına bağlıdır. Fındığın depolama 
şartlarını oluşturmak için öncelikle fın-
dığın bozulma mekanizmalarını tespit 
ederek önlem alınmalıdır. Bu konuda 
yapılan araştırmalardan biri olan; 2000 
- 2005 yılları arasında; Fındık Tanıtım 
Grubu tarafından TÜBİTAKMAM’a 
yaptırılan “Fındıklarda Aflatoksin 
Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin 
ve Önleyici Tedbirlerin Alınması” 
ve “Fındık ve Fındıklı Ürünlerin 
Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve 
Uzatılması Çalışmaları” adlı bilimsel 
çalışmada depolama üzerine etki 
eden faktörler tanımlanmıştır. Yapılan 
araştırmalar sonucunda en ideal sak-
lama koşullarının iklimlendirmeli de-
polarda veya Azot-CO2 karışımlı gaz 
altında depolanmasıdır.

Fındığın bozulma mekanizması
Fındık gibi sert kabuklu meyvelerde 
en önemli kalite kaybı açılaşmadır.
Fındık yağın lipid oksidasyonu veya 
hidrolizi ile açılaşır. Lipid oksidasyon 
başladıktan sonra kalite hızla azalır. 
Serbest kalan yağ asitleri oksidasyon 
reaksiyonunu başlatır. Buna bağlı ola-
rak oluşan hidroperoksitler peroksi-
daz etkileriyle sıcaklık ve bağıl nemin 
etkisiyle fındıkta kokuşma ve acıma 

DEPOLAMA VE MUHAFAZA MASASI SUNUMU

FINDIKTA ACILAŞMA MEKANIZMASI

TRİGLİSERİDLER

Serbest Yağ Asidi Hidroperoksitleri

(I) OKSİDASYON (II) OKSİDASYON
Oto-Oksidasyon (O

2
)

Foto-Oksidasyon (Işık)
Bağıl Nem

İkincil ve Üçüncül Ürünler (Acı ve Kokuşmuş Tat) 
Doymuş, doymamış di-& epoxy aldehitler, ketonlar, laktonlar,furanlar, 
alkoller, monobazik, dibazik, okzo&hidroksi asitler, Doymuş, doymamış 
hidrokarbonlar

(II) (I)

Trigliserit Hidroperoksitleri Serbest Yağ Asidi + Gliserol

Enzimatik (LİPAZ) 
Hidro-Termal (Bağıl Nem)

yapan ikincil, üçüncül ürünlere dönü-
şürler.
Bu bozulma mekanizması Oksijen, 
Işık, Isı, Su aktivitesi, mikroorganiz-
malar, Metal iyonları, yağ asitleri ve 
enzimler gibi birçok faktör tarafından 
hızlandırılmaktadır. Ayrıca, fındık lipid 
oksidasyonu tetikleyici katalizör etkisi 
yapan bakır, demir ve manganez bakı-
mından zengin bir gıda maddesi oldu-
ğundan acılaşma bu minerallere bağlı 
olarak daha hızlı olabilmektedir.
Gıda maddelerindeki kimyasal, biyo-
kimyasal ve mikrobiyolojik değişimleri 
sınırlayan en önemli faktör su aktivi-
tesidir. Su aktivitesi düştükçe gıdalar-
da kalite kayıpları da azalmakta, sak-
lanma süreleri uzamaktadır. Fındığın 
saklanmasındaki en önemli esas 
öncelikle düşük bağıl nem (%60-70) 
daha sonra düşük sıcaklık (5-10°C) 
koşullarının sağlanmasıdır.

Depolamada Aflatoksin
Aflatoksinlerin gelişmesinde nisbi 

nem ve sıcaklık önemli parametreler-
dir. Aflatoksijenik küflerin gelişmesi 
için optimum şartlar 24–35 OC ve 
%70’in üzerindeki nisbi nemdir. Depo 
ortamının bağıl neminin %70 ve sı-
caklığının 24oC’nin üzerinde olduğu 
durumda küfler gelişmeye başlayarak 
fındıkta Aflatoksin riskini artırmakta-
dır. Aflatoksin riskini ortamdan kal-
dırmak için depo ortamı bağıl nemin 
%65’ın ve sıcaklığın 20oC’nin altına 
indirilmesi gerekmektedir. Ayrıca; de-
poya kabul edilen fındıkların rutubetle-
rinin %6’nın altında olması gerekmek-
tedir.

Depolama sırasında uygulanacak 
doğru kültürel, biyolojik ve kimyasal 
mücadele yöntemleri
Öncelikler fındık kalitesinin bozulma-
masını sağlayacak depo yapılarını 
kullanmak gerekmektedir. Bu yapılar, 
sıcaklık, rutubet ve zararlıların kontrol-
leri yapılacak şartlara uygun olmalıdır. 
Bu tip depolar genelde iklimlendirme-
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li depolar veya koruyucu azot + CO2 
gaz ortamlı depolardır. İklimlendirmeli 
depolarda sıcaklık ve rutubet değerleri 
istediğimiz kriterleri sağlasa da, fındık 
zararlılarına karşı fümigasyon yapıl-
masını gerektirmektedir. Gaz ortamla-
rında depolama rutubet ve sıcaklığın 
düşmesinin yanında ürünün fümigas-
yonunu da sağladığından daha elve-
rişlidir.

Fındıkta Lisanslı Depoculuk
Kabuklu fındıkların ideal şekilde sakla-
nabilmesi için 2 yol mevcuttur.

İklimlendirmeli depolar:
Bu depolar iklimlendirme cihazlarıyla 
ortam sıcaklığını 10-15oC altında ve 
%60-70 bağıl nem koşullarının sağlan-
ması gerekmektedir. Farklı yıl ürünü 
fındık ile çeşitli grup, tip, sınıf ve dere-
cedeki fındığın sınıfına göre ayrı ayrı 
bölümlere konulmalıdır. Depolama 
sistemleri çuvallı veya Big-bag amba-
lajlarda, raflı sistem veya paletli istifle-
me şeklinde olmalıdır.
- Depo özellikleri;
* Depo alanının duvar, tavan ve 
zeminleri ısı ve nem izolasyonu 
sağlayan malzemelerden yapılmış 
olmalıdır. Bu depolar;
* Isı ve nem Membranları ile izole 
edilmiş ve epoksi veya seramikle 
kaplanmış duvar ve zeminden oluşan 
betonarme binalar,
* Tavan ve duvarları sandviç 
panellerle (Poliüretan, PIR, Polistren 
veya Taş Yünü ile imal edilmiş) 
ve zeminler seramik veya epoksi 
kaplanmış çelik konstrüksiyon binalar
şeklinde olmalıdır.
- Depo kapıları ısı ve nem kontrolünü 
sağlayacak soğuk oda kapıları 
özelliklerini sağlamalıdır.
- Depoya konulacak ürünler jüt 
çuvallarda veya gözenekli Big-Bag 
çuvallarda ambalajlanmalıdır.
- Depolarda fümigasyon 
yapılabilmesi için gerekli ekipmanlar 
bulundurulmalıdır.
- Depo odaları içinde sıcaklık ve 
rutubet kontrol cihazları bulunmalı ve 
kayıtları tutulmalıdır.
- Depo içinde ve giriş kısımlarında 

uygun yükleme ekipmanları için 
yeterli alanlar bulunmalıdır.
- Ambalajlar palet üzerinde 
istiflenmeli ve depo duvarlarından 
Min. 30 cm. uzaklıkta depolanmalıdır. 

Azot veya Azot-Co2 karışımlı gaz 
altında depolama
Azot gazı altında depolamanın 
faydaları:
1- Ortamdaki Oksijeni uzaklaştırarak 
biyolojik ve mikrobiyal faaliyetleri 
durdurur.
2- Fındık yağının Oksijen bağlayarak 
Yağ asitlerinin hidroperoksit 
reaksiyon göstermesini engeller.
3- Fümügasyon özelliği sebebiyle, 
Fındık kurdu, kelebeği ve larvalarının 
yaşamasını, üremesini önler.
4- Aspergilus flavus cinsi küfleri 
etkisiz hale getirerek, depolama 
sırasında aflatoksin artışlarını 
durdurur
5- Ortama verilen azot gazının kuru 
bir gaz olması sebebiyle rutubeti 
düşürerek sebep olduğu çürümeyi 
durdurur.
Bu sistem sızdırmazlığı sağlanmış 
Konik tabanlı çelik silolarda, O2 sen-
sörü ile kontrol edilerek Azot veya 
Azot-CO2 gaz karışımlı ortamın sağ-
lanmasıdır.

siloların özellikleri;
Silo sistemleri, ürünü güneşin etkile-
rinden korumak için çelik konstrüksi-
yon, duvar ve çatısı sandviç panellerle 
(yanmaz PIR veya Taş Yünü ile imal 
edilmiş) kaplı bir yapının içinde veya 
izolasyon malzemeleri ile (su sızdır-
masız) kaplı konik tabanlı silolar ku-
rulmalıdır.
Silo sistemleri otomasyon kontrol 
merkezinden yönetilebilir olmalıdır.
Silo konikleri ve cephe sacları uygun 
izolasyon ürünleri ile sızdırmazlıkları 
sağlanarak monte edilmelidir.
Tüm kapak ve klapeler contalı, mo-
torlu ve uzaktan kumanda sistemi ile 
açılıp kapatılır olmalıdır.
Silo içinde besleme ve boşaltma sı-
rasında ürünün kırılmasını önleyecek 
Yavaş indirme ve boşaltma sistemi 
olmalıdır.

Gaz beslemek için silo içinde konik 
tabana yerleştirilmiş serpantinler (da-
ğıtım kanalları) ve silo üst boşluğuna 
azot beslemek için nozullar monte 
edilmiş olmalıdır.
Silo içinde ortamdaki O2 seviyesini 
kontrol eden sensör bulunmalıdır. Bu 
sensörlere bağlı gaz besleme hattı 
üzerinde selonoik valfler bulunmalı ve 
uzaktan kontrollü otomasyon sistemi 
ile ayarlanan O2 seviyesine ininceye 
kadar selenoik valfleri açarak gaz bes-
lemesi yapılabilmelidir.
Silonun üst kısmında fındık seviyesini 
ölçen Radarlı veya ultrasonik seviye 
kontrol cihazı bulunmalıdır.
Silo içindeki sıcaklığı ve rutubeti kont-
rol eden kontrol cihazları bulunmalıdır.
Türkiye fındık üretiminin %20’sini 
(min.150.000 ton) teşkil edecek şekil-
de yukardaki depolama sistem teknik-
leri kullanılarak depo sayısı artırılma-
lıdır.

erdal suat Başkan
Giresun Fındık Tarım Ürünleri A.Ş. 
İşletme Müdürü
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İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un katılımıyla TOBB’da yapıldı. 

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 TANITILDI

İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım 
Toplantısının açılışında konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
istihdam seferberliği başlatılması 
konusuna Bakan Selçuk ve Bakan 
Albayrak ile bir araya gelip çalış-
tıklarını ifade ederek, iki bakanın 
olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin 
tasarlandığını söyledi. 
Kanun tasarısının torba kanuna 
eklendiğini ve hızla Meclis’ten 
geçerek Resmi Gazete’de yayım-
landığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
“Türk iş dünyası için böyle bir 
hızlı hareket eden bakanlarımıza 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
İşte burada sizlerle birlikte 2019 
İstihdam Seferberliğini başlatıyo-
ruz. Cumhurbaşkanımızın istihdam 
seferberliği çağrısına yönelik ilk 
adımı atıyor, kampanyayı başlatı-

yoruz. Sloganımız ‘Burası Türkiye 
Burada İş Var’. TOBB, sektör 
meclislerimiz ve odalar-borsalar 
olarak bu kampanyayı 81 ilde 
ve 160 ilçede en yaygın şekilde 
tanıtacak ve en geniş katılımın 
sağlanması için çalışacağız. 
Buradan tüm iş dünyamıza ve 
işverenlere de çağrıda bulunu-
yorum, Türkiye’nin gücüne ve 
geleceğine güvenin. İstihdam 
kampanyasına katılın, bu tarihi 
desteklerden faydalanın. En az 
bir işsiz vatandaşımızı işe alarak 
hem işinizi geliştirin hem ekono-
minin büyümesine katkınız olsun, 
hem de Türkiye geleceğine yatırım 
yaparak kazanan siz olun” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda 
bereketi ve umudu hiç kaybetme-
dik. Kaybetmeyeceğiz. Bereketli 

ve umut dolu bir güne merhaba 
demek için, Burada iş var, Burada 
aş var, Burada gelecek var diyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“Teşvikten kazancım ne 
kadar” uygulaması başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 
konuşmasında ülke ekonomisinin 
son 16 yılda hızlı bir büyüme 
eğilimi gösterdiğini ancak bunun 
geçen beş yılında ciddi risklere 
maruz kaldığını belirtti. Gezi olay-
ları, terör saldırıları, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi gibi birçok 
badirenin güçlenerek geride bıra-
kıldığına işaret eden Selçuk, 2018 
yaz aylarından itibaren, dolar 
üzerinden kurulan ekonomik spe-
külasyonların da başarıyla yöne-
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tilerek bertaraf edildiğini söyledi. 
Selçuk, Türkiye’nin dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasında yer alması 
için kalkınmaya dair projelerin ve 
hamlelerin hız kesmeden sürdürüle-
ceğini ifade etti.
Türkiye’nin 16 yılda 3,5 kat büyü-
düğünü anlatan Selçuk, bu süreçte 
uygulamaya konulan reformlarla, 
“İş Yapma Kolaylığı” bakımından, 
Türkiye’nin dünyada 43. sıraya 
kadar yükseldiğini aktardı.
Bakan Selçuk, “2002’de 727 
bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri 
sayımız 1,9 milyona, aktif sigor-
talı sayımız 12 milyondan 22,3 
milyona yükseldi. Aynı dönemde, 
aktif iş gücü programlarımızdan 
yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 
milyona ulaştı” diye konuştu.
Birinci 100 günlük icraatlarının 

başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 
günlük icraatların süratle tamam-
lanmak üzere olduğunu vurgula-
yan Selçuk, bu kapsamda kolay 
işverenlik uygulamasının genişletil-
mesi, aktif iş gücü programlarının 
yaygınlaştırılması ve yabancı ça-
lışma iznine yurt dışından başvuru-
nun kolaylaştırılması gibi hizmet-
lerin hayata geçirildiğini söyledi. 
Selçuk, “Bugün burada bir müjde 
daha vermek isterim. 100 Günlük 
Eylem Planı’nda olan, ‘teşvikten 
kazancım ne kadar’ uygulamasıy-
la da işverenlerimiz sunduğumuz 
teşvik ve desteklerden ne kadar 
fayda sağlayacaklarının bilgisine 
ulaşacaklar inşallah” ifadesini 
kullandı.
Bakan Selçuk, “Bugün burada, bu 
güzel atmosferde, yeni teşvikimi-

zi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
İşverenlerimizin nisan ayı sonuna 
kadar sağlayacağı her ilave istih-
dam için 3 ay boyunca prim ve 
vergilerin yanı sıra ücreti de devlet 
olarak biz karşılayacağız. İzleyen 
9 ayda da prim ve vergileri öde-
meye devam edeceğiz” dedi.
Mevcut çalışanlarına ilave olarak 
işe alınan her bir sigortalının, 
asgari ücret düzeyinde tüm prim 
ve vergilerinin 12 ay boyunca 
karşılandığını hatırlatan Selçuk, 
2016’da başlatılan asgari ücret 
desteğine bu yıl da devam edil-
diğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 
9 ay olarak uygulanan desteğin 
süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığı-
nı ifade etti. 
Bakan Selçuk, 500 ve üzeri 
çalışanı olan iş yerlerine 101 
lira, 500’ün altında çalışanı olan 
iş yerlerine 150 lira asgari ücret 
desteği verildiğini belirtti.
Tüm teşviklerden yararlanan 
işletme ve çalışan sayısının gün 
geçtikçe daha da artığına işaret 
eden Selçuk, “Bakanlık olarak 
geçen hafta açıkladığımız teşvikle 
beraber 18 ayrı teşvik ve destek 
uygulamamızla 1,7 milyona yakın 
işverenimize, 11 milyondan fazla 
sigortalımıza halihazırda destek 
vermekteyiz” diye konuştu.
Selçuk, prim teşviklerinin hayata 
geçirildiği 2004 yılından bu yana 
işverenlere 150 milyar liraya ya-
kın destek sağlandığını kaydetti.

2019’da 2,5 milyon yeni 
istihdam
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak ise birçok platformda 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Teşvikten 
kazancım ne kadar’ uygulamasıyla işverenlerimiz sunduğumuz teşvik 
ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar 
inşallah” ifadesini kullandı.
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ülkenin içinden geçtiği ekonomik 
sürecin KOBİ’lere, sanayicilere 
ve esnafa olan etkilerini azaltmak 
için atılacak adımları görüştükle-
rini, çeşitli paketler açıkladıklarını 
hatırlattı. Bugün kamu-özel sektör 
arasında oluşturdukları güçlü koor-
dinasyon ve sinerjinin meyvelerini 
almak için bir araya geldiklerini 
ifade eden Albayrak, “Geçtiğimiz 
ay Cumhurbaşkanımızın da katıl-
dığı şura vesilesiyle ifade edildiği 
gibi 2019 yılında 2,5 milyon 
yeni istihdamı hayata geçirece-
ğiz” ifadesini kullandı. 
Albayrak, bugün istihdam alanın-
da bir devrim yaşandığını belir-
terek, “Bugün Türkiye’ye karşı 
oynanan oyunlara, ekonomide 
çizilmek istenen senaryolara karşı 
durulan güçlü bir yumruğun, da-
yanışmanın, bir olmanın, milletçe 
güçlü olmanın dosta düşmana 
ispat edildiği bir gündür.” diye 
konuştu. Yeni Ekonomi Programı 
(YEP) ile hedef ve stratejileri belir-
lediklerine dikkati çeken Albayrak, 
AK Parti hükümetleri döneminde 
istihdamı artırmaya yönelik poli-
tikaların hep öncelikleri arasında 
yer aldığını kaydetti. Albayrak, bu 

amaç doğrultusunda 2009’dan bu 
yana yaklaşık 10 milyonluk yeni 
istihdam oluşturulduğunu vurgula-
yarak, 2018’de açıkladıkları mev-
cut istihdam teşviklerine yenilerini 
eklediklerini hatırlattı.
Bakan Albayrak, sigorta prim 
teşviğinin devam ettiğine işaret 
ederek, “Geçen cuma günü 
Mecliste kabul edilen kanunla 
yeni bir destek daha açıkladık. 
Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 
Nisan 2019 arasında işe alınan 
işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, 
vergi ve ücret desteği hükümetimiz 
tarafından karşılanacak.” ifadesini 
kullandı. 
Finansmana erişim noktasında 
da önemli paketler açıkladıklarını 
hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: 
“Ocak ayında 13 bankanın katılı-
mıyla KOBİ’lerimiz için 20 milyar 
liralık bir kredi paketi müjdesini 
vermiştik. Bu paket ile birlikte reel 

sektörün likidite ihtiyacına ciddi 
anlamda bir destek oluşturmuştuk. 
Bu paket ile bugün itibarıyla 67 
bin 438 KOBİ’mize 20,3 milyar-
lık kredi kullandırıldı. Yeni bir 
paket geliyor. Bu hafta onu anons 
edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız 
için de Halkbank aracılığıyla 
açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 
milyar liralık pakette, esnaf kre-
dilerinde toplamda 66 bin 236 
esnafa 6 milyar 238 milyon liralık 
tutara ulaşmış bulunuyoruz. Şubat 
sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı 
geçerek belki de martın ortası-
na doğru 10 milyar liralık kredi 
paketini esnafımıza kullandırmış 
olacağız.”
Albayrak, üreticilerin modern 
seracılığa dönüşü ve yatırımları 
ile ilgili de çok önemli bir finans-
man paketi açıkladıklarını, KDV 
iadeleri ile ilgili önemli adımlar 
attıklarını anımsattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bugün Türkiye’ye karşı 
oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan 
güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın 
dosta düşmana ispat edildiği bir gündür” diye konuştu. 
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ŞUBAT 2019

*Şart: Sigortalı, işyerinde 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
**kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için 18 ay

İsTİhDAm seFeRBeRLİĞİ 2019 KApsAmINDA uyguLANAN TeŞvİKLeR

1. yeNİ İsTİhDAmA ÜCReT DesTeĞİ (3 Ay)
her ilave istihdam için

İlk 3 Ay

0 TL 2.021 TL

Devamındaki 9-15** ay

Ücreti, vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor

İŞVERENE MALİYETİ İŞVERENE MALİYETİ 

Vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor

3 Ay
ÜCReT

Aylık 2.021
kişi başına

3 Ay
pRİm+veRgİ

Aylık 1.113
kişi başına

9 Ay
pRİm+veRgİ

Aylık 1.113
TL/kişi

+

Destek miktarı Destek miktarı Destek miktarı

son Tarih
30 Nisan 2019

1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında işe alınanlar için geçerli

3 ay ücret desteğine karşılık işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme zorunluluğu var

İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak

2018’de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor

ŞA
RT

LA
R
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*Kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için 18 ay
**Aylık ücreti 6.822 TL’ye kadar olanlar için 2.712 TL’ye kadar teşvik verilmektedir.

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

4. AsgARİ ÜCReT DesTeĞİ

2. yeNİ İsTİhDAmIN sgK pRİmİNe, veRgİsİNe DesTeK (eN AZ 12 Ay)

3. KIsA ÇALIŞmA ÖDeNeĞİ

her ilave istihdam için 12-18* ay süreyle sgK primlerini ve vergiyi devlet karşılıyor

İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak

Toplu iş sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL’nin altında ücret alanlar, toplu iş sözleşmesi
uygulanan işyerlerinde 6.090 TL’nin altında ücret alanlar için uygulanacaktır

Toplu iş sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL’nin altında ücret alanlar, toplu iş sözleşmesi
uygulanan işyerlerinde 6.090 TL’nin altında ücret alanlar için uygulanacaktır

2018 yılında en az işçi istihdam edilen aydaki sigortalı sayısının altına düşmemek şartıyla 2019 yılında uygulanacaktır

Ekonomik sebeplerle;

İşyerinin 2018 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştırılması 

İşyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda kalan işverenlere, 

31 Aralık 2020’ye kadar geçerli

3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücreti devletten

ŞA
RT

LA
R

ŞA
RT

LA
R

İŞÇİ BAŞINA
TopLAm DesTeK

13.356 TL

12-18* Ay
pRİm+veRgİ

1.113 TL

12-18* Ay
İmALAT ve BİLİŞİme 

2.712 TL**

Destek miktarı Destek miktarı

Destek
miktarı

Destek
miktarı

kişi başına
aylık

kişi başına
aylık

3 Ay ÜCReT
İşsizlik sigortası

Fonu’ndan ödeniyor

Başvuru
İŞKuR’a
yapılıyor

ÇALIŞAN
sAyIsI

500’ün altında

12 Ay
Aylık 150 TL kişi başına

12 Ay
Aylık 101 TL kişi başına

ÇALIŞAN
sAyIsI

500 ve üzeri

son 12 Aylık
prime esas Kazançların

Aylık ortalaması

hesaplanan
İşsizlik Ödeneği

miktarı
Ödenecek İşsizlik
Ödeneği miktarı

Destek miktarı

Destek miktarı

Destek miktarı

Damga
vergisi

son 12 Ay Asgari
Ücretle Çalışan 2.558 1.535 1.52311,65 

4.000 2.400 2.38218,22 

7.000 3.838* 3.80829,13 son 12 Ay 7.000
TL ile Çalışan

son 12 Ay 4.000
TL ile Çalışan 

•	 *Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.
•	 Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
•	 2019’da brüt asgari ücret 2.558 TL’dir.
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6. KALKINmAyA İLAve DesTeK

7. ÖNCe İŞBAŞI eĞİTİm soNRA İsTİhDAm DesTeĞİ

Kalkınmada öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede;
- Sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 

- Katılımcılara 3 ay süreyle aylık 2.021 TL ödenecek
- İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde süre 6 ay uygulanacak
- Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji vb. mesleklerde 18-29 yaş arası 
gençler için 9 ay süreyle uygulanacak ve aylık 2.210 TL ödenecek
- Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri 
devlet tarafından karşılanacak
- 2-5 yaş arası çocuğu olan imalat sanayide işbaşıeğitim programına katılan 
kadınlara ilave olarak aylık 400 TL çocuk bakım desteği verilecek

•	 Katılımcılara, aylık 2.021 TL, öğrenciler için 1.516 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 1.010 TL devlet tarafından ödenecek

5 puana ilave
6 puan

gelişmişlik 
endeksine göre
Bakanlar
Kurulu
kararı ile
belirlenen 51 il 
ve 2 ilçe

Aylık 281 TL
1.113 TL kişi başına

KuRsİyeRe 3 ay
2.021 TL aylık

İmALAT ve BİLİŞİme
6 ay 2.021 TL aylık

sTRATeJİK ALANLARDA
9 ay 2.210 TL aylık

5. DÜZeNLİ ÖDemeye DevAmLI DesTeK
SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor

Destek
miktarı

Destek
miktarı

İşveren hissesi
5 puan

Aylık 128 TL
959 TL kişi başına

Adıyaman
Afyonkarahisar

Ağrı
Aksaray
Amasya

Ardahan
Artvin
Bartın

Batman

Bayburt
Bingöl

Bitlis
Bozcaada 

Çankırı
Çorum 

Diyarbakır 
Düzce 
Elazığ

Erzincan 
Erzurum 
Giresun 

Gökçeada 
Gümüşhane 

Hakkari 
Hatay 
Iğdır 

Kahramanmaraş

Karaman  
Kars 

Kastamonu 
Kırıkkale 
Kırşehir 

Kilis 
Kütahya 
Malatya 
Mardin

Muş 
Nevşehir

Niğde
Ordu

Osmaniye 
Rize 
Siirt

Sinop
Sivas

Şanlıurfa 
Şırnak
Tokat

Trabzon
Tunceli

Uşak
Van

Yozgat

De
st

ek
m

ik
ta

rı
De

st
ek

m
ik

ta
rı

De
st

ek
m

ik
ta

rı
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ek
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m
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8. İhTİyACINIZA uyguN, NİTeLİKLİ İŞgÜCÜ eĞİTİmİNe TAm DesTeK

İstihdam Seferberliği kapsamında AÇSHB ile
TOBB arasında MEGİP imzalandı
- Oda-Borsalar ve İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla
mesleki eğitimler düzenlenecek
- Kurslar, teorik ve pratik eğitim olarak 8 aya kadar sürebilecek
- Nitelikli işgücü işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak 
eğitim programı ile yetiştirilecek

KuRsİyeR 8 ay
2.021 TL aylık

KİŞİ BAŞINA
TopLAm DesTeK

16.168 TL

De
st

ek
m

ik
ta

rı

ŞA
RT

LA
R

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler yararlanabilir

İşverenler çalışan sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilir

İşvereninin yüzde 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu var

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık
45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların katılımıyla düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesi 
Türkiye’yi küresel rekabette öne çıkaracak” dedi. 

YENİ YATIRIM HAMLESİ
TÜRKİYE’Yİ ÖNE ÇIKARACAK 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğin-
deki Türkiye Ekonomi Şurası; 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa 
Başkanları, Meclis Başkanları, 
OSB Başkanları ile çok sayıda 
iş insanının katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.  Şura’da iş 
dünyasının temsilcileri sorun ve 
çözüm önerilerini birinci ağız-
dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Bakanlar ile paylaşma imkânı 
buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de 
düzenlenen Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda yaptığı konuşma-
ya, toplantının hayırlara vesile 
olmasını temenni ederek başladı. 
Türkiye ekonomisinin nabzının 
şuranın yapıldığı salonda attığını 
belirten Erdoğan, “Biz şimdiye 
kadar ekonominin mimarisini 
hep buradaki hazırun ile istişare 
içinde inşa ettik. Hiçbir zaman 
‘biz yaptık oldu’ demedik. Yeri 
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geldi kendi gönül dünyamıza sığ-
dırmakta zorlandığımız adımları 
dahi buradaki istişareden çıktığı 
için atmaktan çekinmedik. ‘Önce 
millet, önce memleket’ ifadesi 
bizim için bir seçim sloganı değil, 
hayat felsefemizin ta kendisidir” 
ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılanların aynı za-
manda şehirlerinin kanaat önder-
leri olduğuna değinen Erdoğan, 
“Buradaki kardeşlerimiz, piyasa 
dediğimiz mekanizmanın canlı 
temsilcileridir. Bu bakımdan 
sizlerin ülkemize, şehirlerinize ve 
sektörlerinize dair görüşleri bizim 
için daima yol gösterici olmuş-
tur.” dedi.
Son 16 yılda Türkiye’yi 3,5 kat 
birlikte büyüttüklerini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Girişimcilerimizi, ya-
tırımcılarımızı sizlerle birlikte dün-
yaya açtık. Teknolojiyi, e-ticareti, 

yeni sektörleri sizlerle birlikte ülke-
mizin gündemine taşıdık. Gümrük 
kapılarının yenilenmesinden 
lisanslı depoculuğa, mesleki yeter-
lilikten finansmana erişime kadar 
pek çok çalışmayı sizlerle birlikte 
hayata geçirdik. İş yapılmasının 
önündeki engelleri sizlerle birlikte 
tespit edip kaldırdık. Yatırım or-
tamını sizlerle birlikte iyileştirdik. 
Kısa çalışma ödeneğini, Sosyal 
Güvenlik Kurumunun prim borç-
larının vadelendirilmesini, asgari 
ücret desteğini, lisanslı depoculuk 
desteğini, KDV, ÖTV indirimle-
rini, kredi yapılandırılmalarını, 
faiz indirimlerini, KOBİ kredileri-
nin yaygınlaştırılmasını, ihracat 
kapama sorunlarının çözümünü, 
ticari araç kiralamalarıyla ilgili 
düzenlemeleri ve diğer pek  çok 
uygulamayı sizlerle birlikte ger-
çekleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos 
ayında döviz kurunda başlayan 
faiz ve enflasyona da sirayet 
ederek ekonomimizi tehdit eden 
sıkıntıların aşılması için gereken 
tedbirleri yine sizlerin taleplerine 
göre uygulamaya aldık. İnşallah 
2023 hedeflerimize de yine siz-
lerle birlikte ulaşacağız.”

“Hep birlikte Türkiye’yiz, 
hep birlikte Türk 
ekonomisiyiz”
Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına iş dünyasıyla 
birlikte yükselteceklerini belirten 
Erdoğan, katılımcılara “Türkiye’yi 
orta-üst gelir grubundan üst gelir 
grubuna sizlerle birlikte taşıya-
cağız. Yeni nesillere, 2053 ve 
2071 vizyonlarımızı sizlerle 
birlikte emanet edeceğiz. Hiç 
şüpheniz olmasın ki bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da 
ülkemizin menfaatlerinin ilgilen-
diren her talebi dinleyeceğiz ve 
gereğini yapacağız” diye hitap 
etti. “Hep birlikte Türkiye’yiz, hep 
birlikte Türk ekonomisiyiz.” ifade-
sini kullanan Erdoğan, “Ticarette 
de siyasette de diğer alanlarda 
da başarının sırrı önce inanmak, 
sonra harekete geçmek, ardından 

da yılmadan mücadeleye devam 
etmektir. İnancı ve mücadele 
azmi olmayanlarla yürünebilecek 
hiçbir yol yoktur. Bugüne kadar 
elde ettiğimiz her başarının 
gerisinde milletimize ve ülkemize 
olan inancımız yatıyor. Bu inanç-
la geçtiğimiz her mücadeleyi 
Allah’ın izniyle zafere ulaştırdık” 
değerlendirmesini yaptı. 

Erdoğan’a teşekkür, iş 
dünyasına moral
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 
2003 yılında başlayan Ekonomi 
Şuralarında, hep yanlarında 
oldukları ve iş dünyasına destek 
verdikleri için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşek-
kür etti. 2017’de iş dünyasının 
istihdamda ve yatırımda rekorlar 
kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
aynısını 2019’da da yapmaya 
hazır olduklarının altını çiz-
di. Erdoğan’dan özel sektörü 
desteğinin devamını isteyen 
Hisarcıklıoğlu, “Şu an bu salon-
da, 81 il ve 160 ilçeden, böl-
gelerinin kanaat önderleri olan, 
Oda ve Borsa Başkanlarımız 
bulunuyor. Onlar Temmuz’dan 
beri yoğun bir mesai harcadılar. 
İllerin ve ilçelerin sorunlarını 
çıkardılar, öneriler hazırladılar. 
Böylece tüm ülkede, yerelde 
hangi ekonomik sıkıntılar ya-
şanıyorsa, hepsini tespit ettiler. 
Emekleri için teşekkür ediyorum. 
Biz şimdi tüm bunları, il bazında 
ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif 
ediyoruz. Şura’dan sonra tama-
mını size ve her birini ilgili kamu 
kurumlarına ileteceğiz” dedi.
İş dünyası için en büyük teşvikin 
devletini yanında görmek ol-
duğunu bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Sizin liderliğiniz-
de, gündeme getirdiğimiz her 
konunda, geçmişte olduğu gibi, 
çözüm sağlayacağınıza inanı-
yoruz. İşte bununla ilgili pek çok 
örneği, şu geçtiğimiz birkaç ayda 
yaşadık. Kısa çalışma ödeneği ve 
asgari ücret desteği artışıyla, 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2003 
yılında başlayan Ekonomi Şuralarında, hep yanlarında oldukları ve iş 
dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür etti.

firmalarımızın üstündeki yükleri 
azalttınız.
İç Piyasaya destek için, 4 sek-
törde KDV ve ÖTV indirimi 
yaptınız. Bankaların yüksek faiz 
uygulaması yüzünden, büyük 
sıkıntı yaşadığımız, krediye 
erişimde, aylık %1,54 faizle, 
KOBİ’lere kredi imkânı sundu-
nuz. Mera fonu gibi ciddi bir 
yükün kaldırılmasını sağladınız. 
Kamu müteahhitlerine tasfiye ve 
devir hakkı tanıdınız. Uzun yıl-
lardır beklediğimiz, ticari hayata 
büyük kolaylık getirecek, devlet 
destekli ticari alacak sigortasını 
başlattınız. Meslek liselerinde 81 
ilde kamu-özel sektör işbirliğini 
tabanda sağlayacak projeyi 
de hayata geçiriyorsunuz, Yine 
bu vesileyle, aramızda bulunan 
sayın Bakanlarımıza tüm bu 
icraatlar için teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
Dünya Bankası’nın Doing 
Business raporuna göre 
Türkiye’nin, 2018’de en çok 
reform yapan ilk 10 ülke ara-
sında yer aldığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, ülke olarak iş ve 
yatırım ortamında 17 basamak 
birden sıçrayarak, 60. sıradan 
43. sıraya ilerlediğini ve tarihin-
deki en üst sıraya yükseldiğini 
dile getirdi. Bankalarla istişare
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın li-
derliğinde, Hükümetin istihdamı, 
ticareti ve sanayiyi destekleyen 
adımları ile her kesime doku-
nan müjdelerinin, iş dünyasının 
moralini ve şevkini artırdığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu:
 “Son 3 ayda TOBB olarak 
bir ilki daha gerçekleştir-
dik. Bankalarla birlikte tüm 
Anadolu’yu dolaştık. 81 il’den 
tüccar ve sanayicilerle bir araya 
geldik. Burada şunu gördük, 
KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı 
nakit açığı. Finansmana erişimde 
büyük sıkıntı var. Yüksek kredi 
faizleri, bir türlü reel sektörü-
müzün yakasını bırakmıyor. 
Yaptığımız işin bereketi kalmı-

yor. Ne yatırım yapabiliyor, ne 
de iş hacmimizi artırabiliyoruz. 
İşte bu ortamda, yüksek faize 
karşı sizin gösterdiğiniz hassasi-
yet ve mücadele, bizlere güç ve 
moral veriyor. Bizler de, Sizin, 
bu konudaki çağrınıza, ilk ve 
en somut katkıyı verdik. TOBB, 
Odalar ve Borsalar, tüm kaynak-
larını bir araya getirdi. Bugüne 
kadar ülkemizde ticari kredilere 
uygulanmış en düşük faiz oranıy-
la, KOBİ’lerimize nefes kredisi 
temin ettik. Yaklaşık 100 bin 
Kobimize, 12 milyar lira, düşük 
faizli kaynak sağladık. Sizin tabi-
rinizle “finansmanda inovasyon” 
yaptık. 
Avrupa’da Brexit sıkıntısı, ABD-
Çin, Rusya-Ukrayna gibi artan 
ikili gerilimler, Irak ve Suriye’deki 
durum, küresel ticarette büyüyen 
korumacılık eğilimleri, dünyada 
ticaret, yatırım ve fon akışını 
olumsuz etkiliyor. Dışarda hava 

bozarken, içerde safları sıklaştır-
malıyız. Türkiye’nin son yıllarda 
elde ettiği tüm kazanımların 
temelinde, güven ve istikrar yatı-
yor. Bizler, bunların değerini çok 
iyi biliyoruz. Güveni ve istikrarı 
muhafaza etmeliyiz ki, ekonomi-
de yeni bir atılım daha başlata-
lım, reform ateşini güçlendirelim. 
Özellikle de, sizin önderliğinizde 
başlatılacak, cesur ve ezber 
bozan yeni bir yatırım hamlesi, 
küresel rekabette bizi öne çıka-
racaktır. Ben şuna inanıyorum, 
bu tekerlek bu tümsekte kalmaya-
cak, Allah’ın izniyle tüm bunları 
aşacak, yola devam edeceğiz. 
Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden 
tempolu büyüme sürecine kavuş-
turacağız. Türk özel sektörü, yani 
bizler de, dün olduğu gibi yarın 
da, ülkemizi daha güçlü, daha 
zengin, daha müreffeh yapmak 
için üretmeyi, emek vermeyi 
sürdüreceğiz.” 



Giresun Ticaret BorsasıGiresun Ticaret Borsası

TOBB iştiraki Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri A.Ş. (GTİ) tarafından mo-
dernize edilen Sarp Gümrük Kapısı, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Gürcistan Maliye Bakanı Ivane 
Matchavariani, Gürcistan Ekonomi 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı 
George Kobulia, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı 
İsmail Gülle, GTİ AŞ. Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
ve bölge oda/borsa başkanlarının 
katıldığı törenle hizmete açıldı. 
Törene, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da videokonferans 
yöntemiyle katıldı. Açılışta konu-
şan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
Avrupa ile Asya’nın birleştiği Sarp 
Sınır Kapısı’nın modernizasyonunu 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yeni 
dünya düzeninde var olmak, daha 
güçlü ekonomilere, yüksek gelirli 
ülkeler ligine yükselmek ve refahı 
toplumun her kesimine yaymanın 
gelecek kuşaklara daha güçlü ve 
parlak ülke bırakılmasını sağlaya-
cağını vurgulayan Pekcan, “Bunun 
yolu ticaretten geçiyor. Refahın ve 
zenginliğin kapısı, gümrük kapıla-
rıdır. Ticaret ise bunun anahtarı. 
Burada yaptığımız çalışmalar, 
ticaretin kolaylaştırılması, geliştiril-
mesi, gümrük kapılarının modernize 
olup dijitalleşmesi, şeffaflaşması 
ve etkinleştirilmesine hizmet et-
mektedir” dedi. Pekcan, bakanlık 
olarak reform çalışmalarında 
ticaret yapanların taleplerini ve 
ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarının 
altını çizerek, şu değerlendirmede 
bulundu: “Sürekli istişare ediyor, 
görüş ve önerileri değerlendiriyo-
ruz. Ticaretin önündeki engelleri 
kaldırmak için el birliğiyle çalışıyo-

2009 yılında modernize edilerek hizmete açılan ancak pasaportsuz geçişle birlikte 
yoğunluğun yaşandığı Sarp Sınır kapısında 2016 yılında başlayan yenileme çalışmalı 
tamamlanarak kapı yeniden hizmete açıldı. 

“HAYALİMİZ, TİCARETİN ROTASINI 
YENİDEN BU COĞRAFYAYA ÇEVİRMEK”

ruz. Ne iş yaparsak yapalım, ister 
işçi, ister usta, ister işveren, ister 
ihracatçı, ne olduğumuz değil, 
ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız 
önemli. Dolayısıyla yaptığımız işi 
en iyi şekilde yapmak için hepimiz 
var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz 
ve çalışacağız.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
ekonomide temel bir kural işlediği-
ni vurgulayarak, “Bir yerde ticaret 
varsa para vardır. Para varsa da 
zenginlik vardır. Bizi hayalimiz 
de ticaretin rotasını yeniden bu 
coğrafyaya çevirmekti. Biz bu 
hayalin peşinden koştuk. Sarp Sınır 
Kapısını yenilemek suretiyle,  şimdi 
bu hayali gerçeğe çevirmeye bir 
adım daha yaklaştık. Burası önce 
Karadeniz, sonra Anadolu’nun, 
Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan 
kapısı olacak” dedi. 

devletimize 2 milyar lira 
kazandırdık
10 sınır kapısını yenilediklerini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, moderni-
ze ettikleri kapılarda, bekleme süre-
lerinin yarı yarıya düştüğünü, geçiş 
hacminin de 4 kat arttığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu tüm bunlar için Oda-
Borsa camiası olarak, 1 milyar 382 

milyon liralık yatırım yaptıklarını vur-
gulayarak şöyle devam etti: “Yani 
devleti bu kadar para harcamaktan 
kurtardık. Bu kapılardan elde edilen 
gelirden de devlete 605 milyon 
lira vergi ödedik. Demek ki Oda-
Borsa camiası olarak devletimizin 
kasasına 2 milyar lira kazandırmış 
olduk. Bundan da sadece devlet 
değil, aynı zamanda özel sektö-
rümüz, üyelerimiz de kazandı. 
Modernizasyon sayesinde, mal taşı-
yan tırların bekleme süreleri kısaldı. 
Kamu tarafından yapılan bir araştır-
maya göre, özel sektörümüz navlun 
masrafından yıllık 410 milyon lira 
tasarruf etti. Yani her sene ülkemiz 
sanayicisinin, tüccarının, müteşeb-
bisinin, 410 milyon lira daha fazla 
kazanmasını sağladık”. Gümrük ve 
Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ. Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da 
Sarp Gümrük Kapısı’nın 2009 yılın-
da modernize edilerek hizmete açıl-
dığını, ancak pasaportsuz geçişle 
birlikte yaşanan yoğunluk nedeniyle 
kapasiteyi artırmak amacıyla 2016 
yılında yeniden inşaya başladıkları-
nı anlattı.  TİM Başkanı İsmail Gülle 
de gümrük kapısının hem bölgeye 
hem iki ülkeye hem de Türk ekono-
misine hayırlı olmasını diledi.
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Dünyanın en fazla kuruyemiş 
tüketilen ülkelerinin başında 
yer alan Hindistan, bu özelliği 
ile Türk fındığı için çok önemli 
bir Pazar olarak öne çıkıyor. 
Geleneksel fındık pazarlarına 
benzemeyen ve özellikle bade-
min yaygın olarak tüketildiği bu 
pazarda tanıtım için yıl içinde 
ticaret heyetleri düzenlenecek, 
ülkedeki kuruyemiş alıcılarıyla 
görüşmeler yapılacak ve gıda 
fuarlarına da iştirak edilecek. 
Hindistan pazarında Türk fın-
dığının tanıtımı için çalışmalar 
sürürken biz de bu ülkeyi daha 
yakından tanıtmak istedik. Halen 

Türkiye’de üretilen fındık başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 110 ülkede sofraları süslüyor. 
Pazar arayışlarını sürdüren fındık ihracatçılarının yeni hedefi ise dünyanın en kalabalık ikinci 
ülkesi Hindistan.

FINDIKTA YENİ ROTA HİNDİSTAN

1,3 milyarlık nüfusu ile Çin’den 
sonra dünyanın en kalabalık 
nüfusuna sahip ülkesi olan 
Hindistan’ın 2024 yılında Çin’i 
de geride bırakarak bu unvanı 
ele geçirmesi bekleniyor. Her 
yıl yaklaşık 10 milyon kişinin 
işgücüne katıldığı ülke son yıllar-
da büyümede sağladığı başarı 
ile de dikkat çekiyor. Nüfusta 
olduğu gibi büyümede de Çin ile 
başabaş giden Hindistan, son 
yıllarda Çin’i de geride bıraka-
rak en hızlı büyüyen ülke konu-
munda. 
Ülkenin ekonomik reformları 
başlattığı 1990’lı yılların başın-

dan bu yana büyümede istikrarlı 
bir çizgi tutturduğunu söylemek 
mümkün. Öyle ki reel büyüme, 
2003 yılından itibaren yüzde 
8’in üzerinde gerçekleşti ve 
2006 yılında yüzde 9,7 ile tepe 
noktasına ulaştı. 2008 yılında 
yaşanan küresel ekonomik krizin 
etkisiyle büyüme oranı yüzde 
6,1’e geriledi. Düşüşün sınırlı 
kalmasında kapsamlı bir mali 
paketinin uygulamaya konması 
etkili oldu. Bu önlemlerin kat-
kısı ve baz etkisi ile 2009’da 
yüzde 8,5, 2010’da da yüzde 
10,3 reel büyümeye imza atan 
Hindistan’da 2010’u takip eden 
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 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*

Büyüme (%) 8,1 7,1 6,7 7,6 7,7 7,5

Enflasyon (%) 4,9 4,9 3,3 4,5 5,0 4,6

İhracat 272,4 268,6 304,1 341,1 372,6 394,0

İthalat 409,2 376,1 452,2 528,9 560,8 579,4

Hindistan Ekonomisine İlişkin Beklentiler:

beş yıllık dönemde yüzde 5,6 
ile yüzde 7,2 arasında değişen 
ve nispeten düşük sayılabile-
cek büyüme oranları görüldü. 
2015’te ve 2016’da yüzde 
7,6 ile yeniden hızlı büyümeyi 
yakalayan Hindistan’da 2017 
büyüme oranı ise  IMF verilerine 
göre büyüme yüzde 6,7 oranın-
da gerçekleşti.

2018 büyüme beklentisi 
yükseldi
Hindistan’da mali yılının ilk 
çeyreğini oluşturan Nisan-Mayıs-
Haziran döneminde büyüme 
oranı yüzde 7,6 seviyesindeki 
beklentileri fazlasıyla geride 
bırakarak yüzde 8,2 olmuştu. Bu 
dönemde ülkede imalat büyü-
mesi, yine aynı zaman dilimi 
içerisinde yıllık yüzde 13,5 
seviyesinde gerçekleşti.
Temmuz-Eylül dönemini kapsa-
yan ikinci çeyrekte büyüme oranı 
hanehalkı tüketimindeki gerile-
meye bağlı olarak yüzde 7,1 
oranında gerçekleşmiş olsa da 
bu oran üçüncü çeyrekte yüz-
de 6,5’lik büyüme sağlayan 
Çin’i geride bırakmaya yetti. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü OECD, Hindistan için 
daha önce yüzde 7,4 olarak 
açıkladığı büyüme beklentisi-
ni Eylül alında yüzde 7,6’yü 
yükseltmişti. Uluslararası Para 
Fonu IMF de benzer şekilde 
Hindistan’ın bu yılki büyüme 
beklentisini yüzde 7,4 olarak 
açıklarken 2019 içinse yüzde 
7,8 ile daha da iyimser bir tah-

minde bulundu. The Economist 
Intelligence Unit tarafından 
hazırlanan ve 2020 yılını da 
kapsayan projeksiyonlarda da 
ülkenin önümüzdeki iki yılda da 
yüzde 7,5 ve üzerinde büyüye-
ceği, enflasyonun ise yüzde 5 
ve altında seyredeceği öngörü-
süne yer verildi. 
Sağladığı bu üstün performans 
sayesinde 20’nci yüzyılda önce 
Japonya ardından Kore’nin 
sahip oldu, 21’inci 
yüzyılın başından 
itibaren de 
Çin’in haki-
miyetinde 
bulu-
nan 

“Asya’nın süper gücü” unvanı, 
çok yakında Hindistan’ın olacak, 
hatta kimi uzmanlara göre oldu 
bile. 
Danışmanlık şirketi Deloitte’un 
geçen yıl yayınladığı rapora 
göre önümüzdeki 20 yılda 
Asya’daki istihdam artışının 
yarıdan fazlası Hindistan’da ger-
çekleşecek ve halen 885 milyon 
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olan ülke istihdamı 2027 yılın-
da 1 milyarın üzerine çıkacak. 
Raporda vurgulanan bir başka 
nokta da bu yeni iş gücünün çok 
daha iyi eğitimli olacak olma-
sı. Zaten Hindistan’ın küresel 
ekonomideki gücünü artırma 
konusunda en büyük katkıyı, 
genç nüfusu, düşük bağımlılık 
oranı, eğitimli işgücü ve büyük 
yatırım projeleri sağlıyor. Hint 
ekonomisi arkasına aldığı bu 
güçlerle, önümüzdeki 10 yılda 
dünyanın üçüncü büyük ekono-
misi ve yüzyılın ortalarında da 
“en büyük iki ekonomiden biri” 
olma yolunda hızla ilerliyor. 

İthalatın açığını hizmetler 
kapatıyor
Hindistan, dünyanın en fazla dış 
açık veren ülkeleri arasında ilk 
beşte yer alıyor. Her ne kadar 
2017 yılında ihracatını yüzde 
13,6 oranında artarak 295,9 
milyar dolara çıkarmış olsa da, 
aynı yıl ithalattaki artış yüzde 
24,5’e ve ithalata harcanan 
para da 444,1 milyar dolara 
ulaştı. Böylece ülkenin bir önceki 
yıl 100 milyar doların altına 
indirmeyi başardığı dış ticaret 
açığı da yüzde 53,8’lik artışla 
148,2 milyar dolara yükseldi. 
Ülkenin ihraç ürünleri arasında 

işlenmiş petrol ürünleri ve oto-
motiv parçaları ilk sıralarda yer 
alıyor. Ancak ülkenin bir petrol 
ülkesi olmadığını hatırlatmak-
ta fayda var. Bunun yanı sıra 
elmaslar, mücevherat, ilaçlar, 
pirinç, binek araçlar, kabuklu 
hayvanlar, sığır eti ve işlenmemiş 
alüminyum da önemli ihracat 
kalemlerini oluşturuyor.
Yüksek dış ticaret açığı nedeniy-
le doğrudan yatırımlar ülke için 
önemli. Devlet, liberal doğrudan 
yabancı yatırım (DYY)  politika-
sı sayesinde yatırımları teşvik 
etmek amacıyla birçok adım 
atıyor. 2016 mali yılında, bir 
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önceki yıla göre yaklaşık yüzde 
29 artışla 40 milyar dolarlık 
doğrudan yabancı yatırım çeken 
ülkenin önümüzdeki 5 yılda 
doğrudan yatırımları 100 milyar 
dolar seviyesine yükseltme hede-
fi dikkat çekiyor. 
En büyük yatırım çeken sektör-
lerin başında ise hizmetler yer 
alıyor. 2016 yılında 6,88 milyar 
dolarlık yatırım çeken hizmetler 
sektörünü 5,8 milyar dolarla 
bilgisayar donanım ve yazılım 
sektörü, 3,94 milyar dolarla 
ticaret, ve 2,5 milyar dolarla oto-
motiv sektörü takip etmişti. 
Hindistan’ın hizmet sektörü, 
2001’den bu yana yıllık ortala-
ma yüzde 9’un üzerinde büyü-
me oranı ile dünyanın en hızlı 
büyüyen hizmetler sektörü olarak 
öne çıkıyor. Hizmetler sektö-
rünün hızlı büyümesi, GSYİH 
içinde payının da yüzde 60 
seviyesine ulaşmasını sağlamış. 
Ülke, 2013-2014 yılları arasın-
da 167 milyar dolarlık hizmet 
ihracatı ile bilişim teknolojileri 
ve yazılım ihracatçısı haline 
geldi. Aynı zamanda bu konular 
ekonominin en hızlı büyüyen 
kısmı oldu. Bilişim teknolojileri 
Hindistan’daki en büyük özel 
kesim işvereni olmaya devam 
etti. Buna karşın, dünya çapın-
da tarımsal üretimde ikinci olan 
Hindistan’da en büyük işveren 
durumundaki tarım işkolunun 
GSYİH içindeki payı azaldı.

YILLAR İhracat İthalat Hacim Denge
2013 366,6 466,1 832,7 -99,5

2014 317,6 459,4 777,0 -141,8

2015 264,4 390,7 655,126 -126,4

2016 260,3 356,7 617,032 -96,4

2017 295,8 444,1 739,900 -148,2

Hindistan’ın Dış Ticaret Göstergeleri (milyar $)

Hindistan’ın İhracatında 
Başlıca Ülkeler, 2017 (milyar $)

Ülkeler İhracat Pay %
ABD 46,1 15,6

BAE 30,0 10,1

Hong Kong 15,0 5,1

Çin 12,5 4,2

Singapur 11,6 3,9

İngiltere 9,0 3,0

Almanya 8,2 2,8

Vietnam  8,1 2,7

Bangladeş 7,2 2,4

Belçika 6,2 2,1

İtalya 5,7 1,9

Malezya 5,5 1,9

Nepal 5,5 1,9

Hollanda 5,4 1,8

S. Arabistan 5,2 1,8

Fransa 5,0 1,7

Türkiye 4.9 1,7

“Türk fındığı mutlaka 
Hindistan’da olmalı” 
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başka-
nı Edip Sevinç, Türkiye’nin dünya fındık 
üretiminin yüzde 70’ini tek başına ger-
çekleştirdiğini söyledi. Türkiye’de üretilen 
fındığın başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
110 ülkede sofraları süslediğini ifade eden 
Sevinç, yeni pazar arayışlarının ise sür-
düğünü belirtti. Sevinç, daha önce Fındık 
Tanıtım Grubu tarafından yürütülen faali-
yetler sonucu ihracat yapılan ülke sayısının 
artırıldığına dikkati çekerek, yeni pazar 
hedefinin ise Hindistan olduğunu kaydetti. 
Hindistan’ın dünyanın en fazla kuruyemiş 
tüketilen ülkelerinin başında geldiğine işa-
ret eden Sevinç, bu nedenle Türk fındığını 
mutlaka bu ülkeye ihracat etmeleri gerekti-
ğini, bununla ilgili çalışmalarının sürdüğünü 
aktardı. 

Sevinç, Hindistan pazarının diğer gelenek-
sel pazarlar gibi olmadığını belirterek, şöy-
le devam etti: “Yeni tanınacak bir fındığın 
fiyat üretim politikası ve sürdürülebilirliği 
gerçekleştirilemeden bu tür pazarlara gi-
rebilmek kolay değil. Ayrıca Hindistan şu 
anda maalesef Türk fındığını yeteri kadar 
tanımıyor. Yine burada çok ciddi rakip-
lerimiz var. Hindistan şu anda Amerikan 
bademi alıyor ve ürünlerinin neredeyse 
tamamında bu ürünü kullanıyor.”

Fındık ihracatımızın yüzde 85’inin başta Av-
rupa Birliği ülkeleri olmak üzere geleneksel 
olarak bilinen pazarlara gittiğini anlatan 
Sevinç, alternatif pazarları artırmadan he-
deflere ulaşmanın mümkün olmadığını 
belirterek “Bunun için Türk fındığı mutlaka 
Hindistan’da olmalıdır” dedi.
Daha önce hedef pazarların arasında Çin’in 
olduğunu ve bu pazara girebilmek için yak-
laşık 20 yıl çalıştıklarını anlatan Sevinç, 
“Bugün Allah’a şükürler olsun bu ülke için 
önemli bir yere gelindi. Çin’e yaptığımız 
fındık ihracatı İngiltere başta olmak üzere 
birçok ülkeyi geride bıraktı. Şu anda Çin 
fındık ihracatımızda 8. sırada yer alıyor. 
Çin ile ilgili amacımıza ulaştık ama yine 
de çalışmalarımız sürecek.” dedi. Sevinç, 
Hindistan’ın ardından Meksika, Rusya ve 
Brezilya pazarlarında da olabilmek için ça-
lışma yürütüleceğini bildirdi.
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Pazar potansiyeli çok yüksek
Türkiye ile Hindistan arasında 
ticaret hacminde gözlenen artışa 
rağmen, ticaret dengesi sürekli 
olarak ülkemiz aleyhine sonuç-
lanıyor. Türkiye Hindistan’ın 
en çok ihracat yaptığı ülkeler 
sıralamasında 2017 itibarıyla 
17’nciyken, Hindistan’ın itha-
latında ilk 40 ülke arasında 
bile yer almıyor. İki ülke ara-
sında ticaret hacminin yaklaşık 
7,5 milyar dolar ile en yüksek 
seviyeye çıktığı 2014 yılı aynı 
zamanda Türkiye’nin 6,3 milyar 
dolar ile Hindistan’a açık ver-
diği yıl oldu. 2017 yılında bu 
ülkeye ihracatımız yüzde 16,4 
oranında artarak 758,6 milyon 
dolar ulaşırken, Hindistan’dan 
ithalatımız ise yüzde 8,0 yüksel-
di. Hindistan’ı 1,3 milyar nüfuslu 
yoksul bir ülke olarak değil, 
ciddi bir satın alma gücüne 
sahip 200-300 milyon tüketici-
nin yaşadığı, istikrarlı bir mak-
ro-ekonomik yapıya sahip bir 
pazar olarak görmek gerekiyor. 
İlaç sanayi çok gelişmiş olan 
Hindistan ilaç sanayisi hammad-
delerinde potansiyel bir pazar. 
Zeytinyağı, sert kabuklu meyve-
ler, kuru meyveler başta olmak 
üzere gıda ürünlerinde büyük 
potansiyel oluşturan Hindistan, 
makine halısı, cam eşya, inşaat 
malzemeleri, otomotiv parçala-
rı, mobilya, mücevherat, tekstil 
makineleri ve kimyasalları alan-
larında da önemli bir potansiyel 
barındırıyor. 
Öte yandan Avrupa Birliği ile 
2007’de, Türkiye ile 2008’de 
Serbest Ticaret Anlaşması imza-
lanması amacıyla görüşmelere 
başlayan Hindistan, AB ile nihai 
anlaşmayı imzaladı ve halen 
hassas ürünler üzerine müza-
kereleri sürdürüyor. Türkiye ile 
de yakın zamanda bir anlaşma 
imzalanmasının, birçok üründe 
vergi avantajı sağlayacak olması 
dışında özellikle bilgi teknoloji-
leri alanında işbirliğinin için de 
önemli katkı sağlaması bekle-

niyor. Ayrıca pamuk, kömür, 
petrol, demir cevheri, ferro 
alyaj, tekstil elyaflarında dün-
yanın önemli üreticilerinden biri 
olan Hindistan, ülkemizin Girdi 
Tedarik Stratejisi açısından 
da önemli bir ülke konumunda 
bulunuyor. 

Hint turist sayısı ikiye katlandı
Dünya Turizm Örgütü projeksi-
yonuna göre Hindistan’da yurt 
dışına çıkanların sayısı 2020 
yılında 50 milyon kişiye ula-
şacak. Bunun 35 milyonunun 
turistik amaçlı olacağı öngörülü-
yor. Hint turistlerin en çok tercih 
ettiği ülkeler Dubai, Tayland, 
Singapur, Malezya ve Fransa 

Hindistan’ın İthalatında Başlıca 
Ülkeler, 2017 (milyar $)

Ülkeler İthalat Pay (%)

Çin 444,1 16,2

ABD 72,0 5,4

BAE 24,1 5,2

S. Arabistan 23,1 4,7

İsviçre 21,1 4,6

Endonezya 20,4 3,7

G. Kore 16,2 3,6

Irak 16,1 3,4

Avustralya 15,3 3,2

Almanya 14,3 2,9

İran 12,7 2,5

Hong Kong 11,1 2,5

Japonya 11,0 2,4

Malezya 10,4 2,0

Nijerya 8,3 1,9

Katar 8,1 1,8

Türkiye 1,1 0,3 olarak öne çıkıyor.  2018 yılı 
itibari ile Türkiye de bu ülkelere 
eklendi ve ülkemiz Hindistan pa-
zarında oldukça popüler konu-
ma geldi. Ocak-Ağustos dönemi 
verilerine göre Hindistan’dan 
Türkiye’ye gelen turist sayısı 
2017 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 91,5 oranında arttı. 
Yıl sonu itibari ile yaklaşık 180 
bin Hint vatandaşının ülkemizi 
ziyaret etmiş olacağı hesaplanı-
yor ki bu sayı, Hint pazarında 
Türkiye’nin ulaştığı en yüksek 
rakam olacak. 
Türkiye, Hindistan için şansı en 
fazla olan ülkelerin başında yer 
alıyor. Hint turistlerin yüksek 
harcama yapma potansiyelinin 
yanında bu pazarın bir başka 
önemli avantajı da ülke turizmi-
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Türkiye-Hindistan Dış Ticaret Değerleri (milyon dolar)

Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim

2007 348,2 2299,7 -1951,5 2647,9

2008 542,7 2457,9 -1915,2 3000,6

2009 411,2 1891,3 -1480,1 2302,5

2010 606,8 3409,9 -2803,1 4016,7

2011 756,1 6498,7 -5742,6 7254,8

2012 791,7 5843,6 -5051,9 6635,3

2013 586,9 6367,8 -5780,9 6954,7

2014 586,6 6898,6 -6312,0 7485,2

2015 650,3 5613,6 -4963,3 6263,9

2016 652,0 5757,2 -5105,2 6409,2

2017 758,6 6216,8 -5458,2 6975,4

nin yüksek sezonun Türkiye’de 
düşük sezona denk gelmesi. 
Hint turistlerin yurt dışı seya-
hatleri özellikle ekim-kasım ve 
mart-nisan-mayıs döneminde 
artış gösteriyor. Bu da ülkemi-
zin turizm sektöründe kapasite 
kullanım oranları anlamında çok 
önemli bir katkı anlamına geli-
yor. İstanbul, Antalya ve hatta 
Bodrum’un düğün destinasyonu 
olarak bilinirliğinin arttırılması 
bu bölgelerdeki sezonu uzatma 
konusunda önemli bir avantaj 
sağlayabilir. Kapsamı genişle-
tilmiş e-vize sistemi Hindistan 
vatandaşları için de uygulanırsa, 
2019 yılında Hindistan’dan 
ülkemize gelen turist sayısının 
rahatlıkla 300 binin üzerine 
çıkabileceği belirtiliyor.
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GİRESUN MÜZESİ 30 YILDIR 
TARİHE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Geçmişte kilise ve cezaevi olarak kullanılan bina, 30 yıldır 
Giresun Müzesi olarak çok sayıda tarihi eseri ziyaretçileriyle 
buluşturuyor. Müzede gerek bu bölgeden gerekse Karadeniz’in 
diğer illerinden getirilen yaklaşık 12 bin eser yer alıyor.

Geçmişte kilise ve cezaevi olarak 
kullanılan bina, 30 yıldır Giresun 
Müzesi olarak çeşitli tarihi eserlere 
ev sahipliği yapıyor. Giresun’da ya-
şayan Rumlar tarafından 1850’lerde 
inşa edilen Mübadele sonrasına ka-
dar kilise, yaklaşık 20 yıl kadar da 
cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, 
günümüzde müze olarak hizmet veri-
yor. Müzede Hititlerden Frigyalılara, 
Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar 
birçok medeniyetten eserler yer alı-
yor. Mitolojik hikayeleriyle ön plana 
çıkan Giresun Adası’nda yapılan ka-

zılarda bulunan eserlerden bazıları 
da Giresun Müzesinde sergileniyor.
1850-1860 yılları arasında inşa edi-
len kilise binası, Giresun’da 1924’e 
kadar yaşayan Rumlara hizmet 
verdikten sonra mübadele sonrası 
boş kalmış. 1948 yılına kadar bazı 
tahribatlara uğrayan bina 1948-
1967 arasında ise cezaevi olarak 
kullanılmış. Yeni cezaevinin yapılma-
sıyla 1982’ye kadar boş kalan bina, 
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınca, aynı yıl restorasyonuna 
başlanmış ve 1988’de müze olarak 

açılmış. Müzenin içerisinde gerek 
bu bölgeden gerekse Karadeniz’in 
diğer illerinden getirilen yaklaşık 
12 bin eser yer alıyor. En eskisi 
milattan önce 3 bin yılına yani Tunç 
Çağına tarihlenen eserlerin yanı sıra 
Hitit, Roma, Frigya, Bizans, Urartu, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden 
kalma eserler müzede sergileniyor. 
Sergilenen eser sayısının 2 bin oldu-
ğu müzedeki toplam eser sayısı ise 
12 bin. Teşhir alanının küçük olması 
nedeniyle zaman zaman vitrinler-
deki eserler değiştirilerek daha çok 
sayıda eserin meraklılar ile buluşması 
sağlanıyor. Roma, Bizans, Osmanlı 
ve Selçuklu dönemleri ağırlıklı yakla-
şık 9 bin sikkenin bulunduğu Giresun 
müzesi, Doğu Karadeniz’in sikke 
bakımından en zengin müzesi.

Mitolojik Giresun adası’na
özel vitrin
Giresun Müze Müdürlüğü tarafından 
yürütülen kazılarda ende edilen eser-
ler de müzede sergileniyor. Bunların 
başında ise Giresun Adası’nda yapı-
lan kazılar geliyor. 2011 yılından bu 
yana devam eden kazılarda tapınak, 
kilise ve şapel ortaya çıkarılmış 
ayrıca taşınır kültür varlıkları da 
bulunmuştu. Taşınır eserler arasında 
çeşitli sikkeler, bronz divit takımı, 
ahşap eserler ve mozaik parçaları 
dikkat çekiyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri-
ne göre diyete bağlı kronik hastalıklar 
(bunlar kardiyovasküler hastalıklar, 
kanser, diyabet ve obezite) toplam 
ölüm vakalarının yaklaşık %60’ını 
oluşturmaktadır. Yine İngiltere 
Beslenme Vakfı (BHF) verilerine 
göre, sağlıklı ve bilinçli beslenme ile 
yukarıda bahsi geçen hastalıklardan 
%40 düzeyinde korunulabileceği 
belirtilmektedir. Bu nedenle, bilinçli 
ve dengeli beslenme çok büyük önem 
arz etmektedir. Kanser, kardiyo-
vasküler hastalıklardan sonra ölüm 
vakalarının en fazla olduğu hastalık 
türüdür. Yine WHO verilerine göre, 
sadece 2018 yılı içersinde dünya 
genelinde 18.1 milyon insan kansere 
yakalanmış olup, yaklaşık 10 milyon 
insan kanserden hayatı kaybetmiştir. 
Bu sayı her geçen yıl artmaktadır.
Kanser oluşumuna 40’dan fazla 
faktör etki etmesine rağmen, bunların 
başında genetiksel faktörler, çevre 
faktörleri, bağımlılık ve beslenme gel-
mektedir. ABD’de yaşayan ve Dr. Oz 
TV Proğramının sunucusu Ünlü Türk 
Bilim İnsanı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün 
bahsettiği gibi, kaliteli yaşam için tan-
siyonun (115/75) olması, günde 30 
dakika egzersiz yapılması, sağlıklı 
beslenme (doğal gıdalar tüketmek), 
stres kontrolü, günde 7 saat uyuma 
ve kötü alışkanlıkların ve bağımlılığın 
azaltılması (örneğin sigara ve alkol 
gibi) gerekmektedir.
Fındığın çok iyi bir besin kaynağı 
olduğunu biliyoruz. Hem Gıda ve 

İlaç Birliği (FDA) hemde Avrupa 
Gıda Güvenliği Birliği (EFSA) sağlık 
beyannamelerini naturel fındık tüke-
timi üzerine öngörmüşlerdir. Natürel 
fındıkta yapılan klinik çalışmalar, dü-
zenli fındık kullanımının (maksimum 
40 gram/gün) bireylerin kalp-damar 
hastalıklarına yakalanma riskini %30 
civarında düşürdüğü, ayrıca kilo 
artışına neden olmadığını ortaya 
koymuştur.
Fındık, ihtiva ettiği çoklu doymamış 
yağ asitleri, proteinler, vitaminler, 
mineraller, sifingolipitler ve besleyici 
özelliği olmayan minör düzeydeki 
biyoaktif bileşiklerden dolayı, anti-
kanserojen özellik göstermektedir. 
Ayrıca, vücüdumuzda oluşan serbest 
radikal miktarını azaltığından, kanse-
re yakalanma riskini düşürmektedir.
Sadece fındığa bağlı beslenme ile 
kanser riskini azaltmaya yönelik 
klinik çalışma literatürde mevcut 
değildir. Fakat sert kabuklu yemiş-
ler tüketilerek (bunlar fındık, ceviz, 
badem, Antep fıstığı, yer fıstığı, kaşu, 
vb.) yapılan klinik (fare ve insan 
denemeleri) ve epidemiyolojik çalış-
malar göstermiştirki, düzenli olarak 
sert kabuklu yemiş tüketildiğinde bir 
çok kanser çeşidine (göğüs, kolon, 
mide, akciğer, yumurtalık, lenfoma, 
kan, pankreas, ve prostat) yakalan-
ma riskini azalttığı gözlemlenmiştir. 
Fındıkta, sert kabuklu yemişlerden 
birisi olduğuna göre, düzenli fındık 
tüketimi kansere yakalanma riskini 
azaltmaktadır.

DOÇ. DR. CESARETTİN ALAŞALVAR
TÜBİTAK MAM GIDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

FINDIK TÜKETEREK KANSERDEN 
KORUNABİLİR MİYİZ ?

Fındık, ihtiva ettiği çoklu 
doymamış yağ asitleri, 
proteinler, vitaminler, 
mineraller, sifingolipitler ve 
besleyici özelliği olmayan 
minör düzeydeki biyoaktif 
bileşiklerden dolayı, 
anti-kanserojen özellik 
göstermektedir.
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YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KORKMAZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ

Giresun’da bir asırdan beri 
kurumlaşan fındıkçılığımızın 
eksiği, fındık müzemizin 
seksen beş yıldan beri 
yapılamamasıdır. Fındık 
müzesini, Cumhuriyetin 
yüzüncü yılına kadar 
kurmak ise bu yurttan bize 
kalan boyun borcudur. 

Deniz mavi, fındık yeşil, Giresun 
yurdumuz. 
Giresun’da fındık bitmez. 
Giresun’un fındığa olan borcu da 
bitmez. Bitmesin de! 
Fındığın doğal şartlarda yani 
kendiliğinden yetiştiği yer ancak 
fındığın yurdudur. 
Yağlı fındık çeşitleri yahut Giresun 
kalite fındık, buraya yakın sahil 
boyunca yetiştirilir. 
Her nerede olursa olsun, Giresun 
dışında yetiştirilen fındıklar Giresun 
Fındığı ile ölçülür ve biçilir. Doğal 
şartlar gereği fındığın yurdu 
Giresun’dur. 
Ayrıca Giresun, fındıkla ilgili birçok 
kurum ve kuruluşa sahip olan tek 
ildir. Örneğin 1926 yılında şehir 
merkezinde dünyanın ilk Fındık 
Borsası kurulmuş ve on yıl sonra 
da 1936’da yine Fındık Araştırma 
İstasyonu fındığı araştıran ilk 
enstitü olarak açılmıştır. Kökleri bir 
asra varan kuruluşların tümü bu 
değildir. 
Giresun’da, Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği Fiskobirlik 
adıyla 1938 yılında açılmıştır. Bu 
kurum fındık tarımını, ticaretini 
ve çiftçilerini bir araya getirmiş 
ülkenin en eski ve en kapsamlı 
kooperatiflerindendir. Yine iki yıl 
sonra 1940’ta Fındık İhracatçıları 
Birliği ile fındıkçılıkla ilgili çalışma 
ve düzenlemelere dair temel 
kurumların hepsinin eksiksiz biçimde 
faaliyette olduğu tespit edilmektedir.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri 
tarım ve hayvancılık dâhil her 
alanda araştırma ve geliştirmeyi 
üniversiteler üzerinden 
gerçekleştirmiştir. Bu açıdan da 
Giresun Üniversitesi 1986 yılında 
açtığı Fındık Eksperliği Bölümü 
ile fındık sahasında çalışan tek 
üniversite olmuştur. Böylelikle 
fındık alanıyla ilgili çalışacak 
kurumlar açısından şehrin hiçbir 
eksiği kalmamıştır. Makalenin 
yazılmasının amacı ise yukarıda 
adı geçen kurumlar arasında 
açılması 85 yıl önce ciddi biçimde 
planmış olan fındık müzesinin 
gündeme taşınmasıdır. Gerçek 
hayat, kültür üzerine inşa edilen 
medeniyettir ve yukarıda zikri 
geçen kurumlar arasında müzesinin 
olmayışı Giresun fındığının kalitesini 
eksiltmektedir. 
Bir mahalli yayın organı olarak 
Giresun Aksu Dergisi, 1933 yılında 
basılmaya başlanmıştır ve bu yarı 
resmi dergideki fındıkla ilgili yazılar 
sahasının en eski makaleleridir. 
Dolayısıyla fındığın ziraat 
tekniğine, ticari faaliyetlerine, 
endüstrisine ve kültürüne ait 
bilimin yapıldığı ilk şehir de 
Giresun’dur. 
Giresun’da çıkmış ilk makaleler 
Fındık Dergisi’nin bundan önceki 
11., 12–13. ve 14. (Nisan 2018) 
sayılarında üç makalede analiz 
edilmiştir. Fındıkçılık ilminin 
tarihini ve geçmiş yıllardaki detaylı 

85 YILLIK GİRESUN “FINDIK MÜZESİ” 
PROJESİ BAĞLAMINDA MÜZE ÇALIŞTAYI
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çalışmalarını tekrar etmeye gerek 
duyulmamıştır. Bu üç yayına ve 
diğer sayılara internet adresinden 
ulaşabilir. Fındık Dergisi’ne ve 
Nisan 2018, Temmuz-Ekim 2018 
ve Ocak 2019 sayılarına ulaşmak 
için internet ağ adresi [http://www.
giresuntb.org.tr/FindikDergi].
Giresun’da fındık ile ilgili 
1933 ila 1940 yılları arasında 
yayımlanan on adet makaleyi 
incelerken görüldü ki çalışmaların 
bazılarından netice alınamamıştır. 
Bunların en hazini ise fındık 
müzesinin 1934 yılından 
beri planlanmasına rağmen 
yapılamaması ve bugün de somut 
bir projesinin olmamasıdır. 
Fiskobirlik’in kuruluşu bağlamında, 
erken kaybetmeseydik Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gayretiyle bir fındık müzesinin 
dahi kurulabileceğini buraya 
kaydetmeden geçmeyelim. 
Giresun’da bir asırdan beri 
kurumlaşan fındıkçılığımızın 
eksiği, fındık müzemizin seksen 
beş yıldan beri yapılamamasıdır. 
Fındık müzesini, Cumhuriyetin 
yüzüncü yılına kadar kurmak ise bu 
yurttan bize kalan boyun borcudur. 
Kavrulmuş iç fındık, fındık yağı, 
fındıklı pasta, fındıklı krokan, 
fındıklı helva gibi mamullerin ve yaş 
doğal fındığın tescillenmesiyle asıl 
o zaman bu şehir fındığın yurdu 
olacaktır. 
Bu yazı hem bir özrü hem de 
bir daveti kaleme almak üzere 
hazırlanmıştır. Sesimiz resmi ya da 
sivil tüm Giresun’adır. Bir araya 
geliniz! Giresun şehrinin fındıkla 
ilgili kuruluşları ile beraber Giresun 
Belediyesi ve Giresun Valiliği’nin 
bir müze çalıştayı hazırlamasını 
teklif ediyorum. Buradan çıkacak 
rapor doğrultusunda Giresun 
Fındık Müzesi’nin nasıl ve nerede 
olacağının planlanması bu eksiği 
kapatacağı gibi, şehre olan asırlık 
borcumuzu da ödeyecektir. Zira 
fındık müzesine dair Giresun’da 
yayımlanan ilk makale 85 yıl önce 
ve 1934 yılında Yusuf Ziya namıyla 
kaleme alınmıştır. Bu yazıların 

ilki fındık ihracatı yani “Fındık 
Bayramları” ile ilgilidir ve fındık 
bayramları bu şehirde yeniden 
yapılmalıdır. Şöyle yazıyor aşağıda 
tam metnine yer verdiğimiz o güzel 
makalenin başlangıç kısmında: 
“Giresun dünyanın en iyi fındığını 
yetiştirir ve en yüklü mahrecini 
teşkil eder. Geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de gelirin en 
verimli ve sağlam direği fındıktır. 
Bu kusurumuzu göz önünde 
bulunduralım: 
En az bilgimiz, fındık bilgisi; en 
çok ihmalimiz, fındık meyvesidir.” 
dedikten sonra ikinci sütunda bir 
paragrafta “Giresun’un bu gibi 
boşluğunu doldurmak için bir 
fındık müzesine şiddetli ihtiyacı 
var.”
Giresunlular için fındık çok şeydir 
ve Giresun için bunca emeğe 
değer.

Giresun halkevi Aksu Dergisi’nin 
fındık müzesine dair makalenin 
bulunduğu sayının kapağı.

Aksu Dergisi’nin fındık müzesine 
dair makalenin bulunduğu 
sayının içindekiler sayfası.

Fındık Müzesi makalesinin 
orijinali. İlk defa fındık müzesi 
projesi ve makalesi Yusuf Ziya 
Bey tarafından Giresun’da 
yayımlanmıştır. (Giresun Halkevi 
Aksu, Sayı 7-8, 1934: 13-14.)
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CELAL DEMİR
     HAzİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  GİRESUN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ

Bu yazımızda çiftçilere, 
özellikle de fındık 
üreticilerine yönelik 
açıklamalarda bulunacak 
olup yapılması gereken 
kanuni sorumlulukların ne 
olduğu, sorumluluklardan 
kaçınılması durumunda 
hangi tür yaptırımlarla 
karşılaşılacağını ifade 
etmeye çalışacağız.

FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BELGE 
ALMA, VERME, SAKLAMA VE İBRAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I- GİRİŞ
Öncelikle Giresun Ticaret Borsası’nın 
çıkarmış olduğu “Fındık” dergisinin 
bu sayısında şahsıma yer veren Borsa 
Yönetimine ve Genel Sekreter Eren 
Nizam’a çok teşekkür ederim.
Bilindiği üzere bölgemiz daha çok 
fındık üretimi ile iştigal etmekte olup 
İlimizin en büyük geliri de fındık 
ürününden sağlanmaktadır. Hal böyle 
olunca tarafıma yöneltilen sorular 
da genellikle fındık üreticilerinden 
ve manavlardan olmaktadır. Biz de 
hasbelkader dilimiz döndüğünce 
yöneltilen sorulara cevap vermeye 
çalışacağız.
Kanun uygulamalarında zirai kazancın 
vergilendirilmesinde çiftçilere kolay 
getirilmiş ancak bunun yanında 
birtakım sorumluluklar da yükletilmiştir. 
Ne yazık ki, çiftçiler kendilerine 
yüklenen bu sorumluluktan kaçınmakta, 
ürün satış belgesi dediğimiz müstahsil 
makbuzunu almayarak manav ya 
da zahireci denilen esnafı sıkıntıya 
sokmaktadır.
Bu yazımızda çiftçilere, özellikle 
de fındık üreticilerine yönelik 
açıklamalarda bulunacak olup 
yapılması gereken kanuni 
sorumlulukların ne olduğu, 
sorumluluklardan kaçınılması 
durumunda hangi tür yaptırımlarla 
karşılaşılacağını ifade etmeye 
çalışacağız.

II-  ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEME
Bilindiği üzere çiftçilerin elde ettikleri 
zirai kazançlar, Gelir Vergisi Kanunun 

94’ üncü maddesine göre hasılatları 
üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle 
vergilendirilmektedir. Bunun yanında 
aynı Kanunun 54’ üncü maddesinde 
yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini 
aşan çiftçiler ile bir biçerdövere 
veya bu mahiyetteki bir motorlu 
araca veya on yaşına kadar ikiden 
fazla traktöre sahip olan çiftçilerin 
kazançları gerçek usulde (zirai işletme 
hesabı veya diledikleri takdirde 
bilanço esasına göre) tespit olunarak 
vergilendirilmektedir. Kazançları 
gerçek usulde vergilendirilmeyen 
çiftçilerimiz bu kazançları için 
beyanname vermemektedir. 
Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber 
ziraî işletmeye dahil edilmeyen 
biçerdöver veya bu mahiyetteki bir 
motorlu araç veya on yaşına kadar 
ikiden fazla traktörün işletilmesinden 
elde edilen gelirler ticarî kazanç 
hükümlerine göre vergilendirilmektedir. 
Buradan da görüleceği üzere fındık 
üreticilerimizin meyve verebilecek 
hale gelmiş fındık ziraatında ekili 
arazilerinin yüzölçümü toplamı 
250 dönümü aşmadığı durumda 
ayrıca  vergilendirilmesi söz konusu 
olmamaktadır. Üreticilerimizin bu 
konudaki yanlış bilgilere tavassut 
etmemesi gerekir.

III-  ZİRAİ KAZANCIN 
BELGELENDİRİLMESİ
Vergi Usul Kanununun Müstahsil 
Makbuzu başlıklı 235. maddesinde 
aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir. 
Söz konusu maddede: “ Birinci 
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ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı 
basit usulde tespit edilenler ve defter 
tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler 
gerçek usulde vergiye tabi olmayan 
çiftçilerden satın aldıkları malların 
bedelini ödedikleri sırada iki nüsha 
makbuz tanzim etmeye ve bunlardan 
birini imzalayarak satıcı çiftçiye 
vermeye ve diğerini ona imzalatarak 
almaya mecburdurlar.  Mal tüccar 
veya çiftçi adına bir adamı veya 
mutavassıt tarafından alındığı takdirde 
makbuz bunlar tarafından tanzim ve 
imza olunur.
Çiftçiden avans üzerine yapılan 
mubayaalarda, makbuz, malın 
teslimi sırasında verilir.  Müstahsil 
makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi 
nezdinde kalan nüshası fatura yerine 
geçer.  
 
Müstahsil makbuzunda en az 
aşağıda yazılı bilgiler bulunur:  
1. Makbuzun tarihi;  
2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin 
soyadı, adı, unvanı ve adresi;  
3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve 
ikametgâhı adresi;  
4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve 
bedeli. Bu maddede yazılı makbuzlar 
hiçbir resim ve harca tabi değildir. 
Müstahsil makbuzları seri ve sıra 
numarası dâhilinde teselsül ettirilir,”  
denilmektedir.
Kanun maddesi irdelendiğinde 
fındık üreticilerimizin fındık tüccarı 
denilen manava ürün sattığında 
mutlaka müstahsil belgesini almazı 
gerekmektedir. Aksi halde almadıkları 
her belge için Kanunun 353/2 
maddesinde belirtilen cezanın 1/5’i 
oranında Özel Usulsüzlük cezasına 
tabi tutulacaklardır. Bu tutar ise 2019 
yılı için (290/5)= 58 TL olmaktadır. 

IV- BELGE ALINMAMASI 
DURUMUNDA UYGULANACAK DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER
Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre belge alma, verme, saklama 
ve ibraz yükümlülüklerine uymayan 
çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından verilen avans, 
kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni 
ve nakdi destek unsurlarından 

yararlanamayacaklardır. Bu da 
belgesini almayan ve istenildiğinde 
ibraz edemeyen üreticilerimizin 
alan bazlı ürün desteğinden 
yaralanamayacağı, yararlanmışsa 
cezalı olarak iade edeceği anlamına 
gelmektedir.  

Konu ile ilgili olarak Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Fındık Üreticilerine Alan 
Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair 
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(2016/43) de aşağıdaki ifadelere yer 
verilmiştir.
• “Destekleme ödemelerinin denetimini 
sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık 
yetkilidir.
•  Bu Tebliğde belirlenen ilgili 
birimler, kendilerine ibraz edilen 
belgelerin kontrolünden ve kendi 
hazırladıkları belgelerden sorumludur. 
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek 
haksız yere ödemeye neden olanlar 
ile haksız yere ödemelerden 
yararlanmak üzere sahte veya 
içeriği itibarıyla gerçek dışı belge 
düzenleyen ve kullananlar hakkında 
gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler 
yapılır.
• Haksız yere yapılan destekleme 
ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 
6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 
inci maddesinde belirtilen gecikme 
zammı oranları dikkate alınarak 
hesaplanan kanunî faizi ile birlikte 
anılan Kanun hükümlerine göre geri 
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında 
ödemeyi sağlayan, belge veya 
belgeleri düzenleyen gerçek ve 
tüzel kişiler, geri alınacak tutarların 
tahsilinde müştereken sorumludur.
• Destekleme ödemelerinden, idari 
hata sonucu düzenlenen belgelerle 
yapılan ödemeler hariç haksız yere 
yararlandığı tespit edilen üreticiler 
ile idari hata sonucu sehven yapılan 
fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler 
beş yıl süreyle hiçbir destekleme 
programından yararlandırılmaz.”  
Diğer önemli bir konu ise zirai ürün 
alımlarında müstahsil makbuzlarının 
gerçek üreticiler adına gerçek 
tutarlarda düzenlenmesinin 

sağlanması aynı zamanda da ödeme 
ile makbuz tutarının uyumlu olmasıdır. 
Gerçek üreticiler alacakları belgelere 
(müstahsil makbuzu) mutlaka kendi 
kimliklerini yazdırmalı, bir başkasının 
adını veya aile efratlarından birisinin 
adını yazdırmamalıdır.  

V- BELGE KARŞILIĞI TUTARLARIN 
NAKDEN ALINABİLMESİ
Üreticiler genellikle ürün bedellerini 
nakden almak istemelerine rağmen 
yapılacak ödemelerin 7.000 
TL’yi aşan kısmı Kanun gereği 
banka veya özel finans kurumu 
aracılığıyla yapılması zorunluluğu 
bulunduğundan ciddi anlamda 
sıkıntılar yaşanıyordu.
Değişik yanlış değerlendirmelere 
sebebiyet veren bu uygulama 
09.06.2017 tarihinden itibaren 
kaldırılmış bulunmaktadır. 
Bu konuda yayınlanmış olan 
459 seri numaralı VUK Genel 
Tebliğinde değişiklik yapan 480 
seri nolu tebliğde, “Kapsamda 
Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” 
başlıklı bölümüne (g) bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenerek değişiklik yapılmıştır.  
ğ) “Gerçek usulde vergiye tabi 
olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 
18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu 
kapsamında kurulan ticaret 
borsalarına mezkûr Kanunun 
46. maddesinde belirtilen süreler 
dâhilinde tescil ettirilerek gerçekleşen 
satışlarına ilişkin tahsilat ve 
ödemelerin, aracı finansal kurumlar 
kanalıyla yapılması zorunluluğu 
bulunmamaktadır.” Denilerek 
karmaşaya son verilmiştir.

 VI- SONUÇ
Fındık üreticilerimizin cezalı 
duruma düşmemeleri, alan bazlı 
desteklemelerden yararlanmaları için 
ürün satış aşamasında belgelerini 
almaları ve istenildiğinde ibraz 
etmeleri hususlarına dikkat etmeleri 
gerekmektedir.

Saygılarımla…..
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ÖğR. GÖR. DR. ALİ TURAN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK EKSpERLİĞİ pRoGRAMI 

İKLİM KOŞULLARININ
FINDIK REKOLTESİNE ETKİLERİ

Çiçeklenme süreleri
Fındıkta çiçeklenme başlangıç 
tarihleri ve çiçeklenme süreleri, 
iklim faktörleri ve özellikle sıcaklıkla 
oldukça yakından ilgilidir. Genellikle, 
çiçeklenmenin ılık iklimli kışlara sahip 
yörelerde daha erken başladığı ve 
daha uzun süre devam ettiği, soğuk 
iklimli kışlara sahip yörelerde ise 
daha geç başladığı ve daha kısa 
sürdüğü bilinmektedir. 
Kış döneminde maksimum, ortala-
ma ve minimum sıcaklıkların düşük 
seyrettiği yıllarda, erkek ve dişi 
çiçeklerin bu sıcaklık değerlerinin 
yüksek olduğu yıllara göre daha geç 
açılmaya başladığını bildiren pek 
çok çalışma bulunmaktadır. Sıcaklık 
değerinin düşük olduğu yıllarda, 

fındıkların çoğunlukla protogyn (dişi 
çiçeklerin erkek çiçeklerden önce 
açılması) çiçeklenmeye eğilimli olduk-
ları bilinmektedir. 
Fındıklarda genellikle çiçek tozu 
yayılma süresi, dişi çiçeklerin açılma 
süresinden daha kısadır. Ayrıca 
tozlanamayan dişi çiçekler, uzun 
süre reseptif (çiçek tozu kabul etme 
durumu) kalma yeteneğine sahiptir. 
Erkek ve dişi çiçeklerin açılabilmeleri 
için belli bir süre soğuklama ve bunu 
takiben sıcaklık toplamı gereksinim-
leri olduğu bilinmektedir. Genellikle, 
erkek çiçeklerde, dinlenme dönemi-
nin başından çiçek açım dönemine 
kadar geçen soğuklama süreleri ve 
dinlenmenin kesildiği tarihten çiçek 
açım tarihine kadar geçen sıcaklık 
toplamının dişi çiçeklere göre daha 
fazla olduğu bilinmektedir. 

Tozlanma
Çiçeklenmenin kış aylarında olu-
şu, tozlanmanın ideal koşullarının 
süresini kısaltmaktadır. Çiçek tozu 
yayılımı için düşük hava oransal nemi 
ve nispeten yüksek sıcaklık gerek-
mektedir. Sıcaklığın 0°C’ den düşük 
ve hava oransal neminin % 85’den 
yüksek olduğu koşullarda çiçek 
tozlarının yayılamayacağı, sıcaklığın 
23°C’ den yüksek olduğu durumlar-
da ise çiçek tozu canlılığının azaldığı 
bilinmektedir. 
Çiçek tozları rüzgâr yardımıyla 
çevreye yayılmaktadır. Hafif esen 
rüzgarların tozlanma açısından 

Ülkemiz genelinde, 
yıllık fındık üretiminde 
dalgalanmalar dikkati 
çekmektedir. Bunda, teknik 
ve kültürel uygulama 
eksikliğinin önemli etkisi 
vardır. Ancak, fındıktaki 
verim dalgalanması büyük 
oranda iklim koşullarına 
bağlıdır. 
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faydalı olduğu bilinmektedir. Ancak, 
çok şiddetli rüzgarlar çiçek tozlarını 
uzak mesafelere ve bahçe dışına 
taşımaktadır. Ayrıca tozlanma sıra-
sındaki aşırı yağmur ve sis çiçek tozu 
dağılımını olumsuz etkilemektedir. 
Çiçek tozu dağılımının optimum ko-
şullarda gerçekleşmemesi, tozlanma-
yı engellemektedir. Dişi çiçeklerinin 
tamamı tozlanamayan karanfiller ise, 
Nisan ve Mayıs aylarında dökül-
mektedir. Bu döküm, bitki üzerindeki 
dişi çiçeklerin yaklaşık % 35-50’si 
civarındadır.

Döllenme
Bilindiği gibi, kış aylarında çimlenen 
çiçek tozları, yaklaşık Haziran ayına 
kadar dinlenme halinde beklemek-
tedir. Haziranda yumurtalık tam 
olarak gelişmekte ve embriyo kesesi 
döllenmeye hazır hale gelmektedir. 
Döllenmenin gerçekleşmemesi boş 
meyve oluşumuna sebep olmaktadır.
Döllenme ve döllenme sonrası olay-
larının normal seyretmesi için, söz 
konusu dönemde en az üç gün ve 
ortalama iki hafta süreyle maksimum 
günlük sıcaklık 21°C’ den aşağı ol-
maması gerekmektedir. Döllenmenin 
gerçekleşmemesi yanında, döllenme-
den sonra embriyonun gelişmemesi 
de boş meyve oluşumuna sebep 
olmaktadır. 
Diğer taraftan, döllenme zamanında-
ki yoğun sis ve fazla yağış, özellikle 
yüksek kolda yetişen fındıklarda ço-
ğunlukla boş meyve oluşumuna sebep 
olmaktadır. Ayrıca, fazla yağış, besin 
maddelerini toprağın alt tabakalarına 
taşımakta ve toprağın mineral madde 
dengesi bozulmaktadır. Bu durum, 
fındığın iç gelişimini tamamlayama-
masına neden olmaktadır. 

Verim dalgalanması (Periyodisite)
Ülkemiz genelinde, yıllık fındık 
üretiminde dalgalanmalar dikka-
ti çekmektedir. Bunda, teknik ve 
kültürel uygulama eksikliğinin önemli 
etkisi vardır. Ancak, fındıktaki verim 
dalgalanması büyük oranda iklim ko-
şullarına bağlıdır. Fındık çeşitlerinin 
periyodisiteye eğilimleri farklı olmak-
la birlikte, şiddetli bir don olayında 

erken uyanan çeşitlerin tümü zarar 
görmektedir. Erken uyanan çeşitler 
açısından, bu noktada periyodisiteye 
yatkınlığın olduğu rahatlıkla söylene-
bilir. İlkbaharda geç uyanan çeşitler 
ise büyük olasılıkla periyodisite 
göstermeyeceklerdir. İklim koşulları-
nın normal olduğu yıllarda, çeşitlerin 
verim potansiyelleri ve periyodisite 
bakımından genetik farklılıklar daha 
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

İlkbahar geç donlarının etkisi
Düşük sıcaklık veya soğuk stresi 
genelde 0°C ile yaklaşık 15°C ara-
sında değişen sıcaklıklarda görülür. 
Soğuk iklim bitkileri bu koşullara ko-
layca adapte olabilirler. Zararlanma 
derecesi soğuğun şiddetine ve 
süresine bağlı olarak değişmektedir. 
Fındıkta soğuk zararı, ilkbahar döne-
minde mevsim normallerinin altında 
seyreden sıcaklıklara bağlı olarak fo-
tosentezin yavaşlaması ve enzim akti-
vitesinin azalması sonucunda yaprak 
ve sürgün gelişmesinin yavaşlaması 
şeklinde gözlenmiştir. Sıcaklığın 
0°C’nin altına düşmesi sonucu 
oluşan don stresinin olumsuz etkisi 
çevre sıcaklığının düşük olmasından 
çok hücre suyunun donmasından 
kaynaklanır. Buz oluşumu hücreler 
arası boşlukta başlar. Hücredeki su, 
buz oluşumu nedeniyle su potansiyeli 
azalan hücreler arası boşluğa geçer 
ve donar. Buz kristallerinin hücre 
membranlarını mekanik olarak za-
rarlandırması, hücre dehidratasyonu 
ve proteinlerin denatüre olması gibi 
nedenlerle hücre ölür. Don stresine 
dayanıklılığın sağlanmasında başta 
basit şekerler olmak üzere prolin gibi 
diğer ozmolitlerin hücrede birikiminin 
önemli etki yaptığına inanılmaktadır. 
Saf çiçek tomurcuğu yapısına sahip 
meyvelerde çoğunlukla don olayında 
çiçekler zarar görmektedir. Fındık 
karışık çiçek tomurcuğu yapısındadır. 
Bu nedenle direk olarak sürgünler ve 
sürgün uçlarında bulunan karanfiller 
zarar görmektedir. Fındığın tomur-
cukları Mart ayında sürmeye başlar. 
Nisan ayının sonunda yeni sürgünler 
ortalama 6 cm uzunluğa ulaşırlar. Bu 
dönem sürgünlerin en hassas oldukla-

rı safhadır. Nisan ayında meydana 
gelebilecek donların zarar oluştur-
ması ise kaçınılmazdır. Bölgemizde 
nisan ayının sonuna kadar don riski 
söz konusudur. Fındıkta ilkbahar dö-
neminde, uçlarında karanfil bulunan 
ve bulunmayan olmak üzere iki tip 
gelişmekte olan mevsim sürgünü var-
dır. Sürgün uçları zarar gördüğünde 
meyve kümelerini (çotanak) oluştura-
cak olan karanfiller de zararlanmış 
olmaktadır. Bu nedenle, dışarıdan 
bakıldığında sadece sürgün uçlarının 
zararlanmış olması fındıkta hafif bir 
don zararı sonucunu ortaya koyma-
yabilir. Yine ilkbahar döneminde, 
uçlarında karanfil bulunmayan diğer 
sürgünlerdeki zararlanmalar ise 
hem o yılın fotosentezini azaltarak 
karbonhidrat sentezini ve hem de 
bir yıl sonranın verimini olumsuz 
etkilemektedir. Bilindiği üzere, 
ılıman iklim meyvelerinin pek çoğu 
çiçek tomurcuklarını bir yıl önceden 
oluşturmaya başlar. Fındıkta çiçek 
tomurcukları meyvesiz sürgünlerde 
oluşmaktadır. Bu bakımdan, ilkbahar 
döneminde uçlarında karanfil bulun-
mayan sürgünlerdeki zararlanmalar, 
direkt olarak bir yıl sonranın verimini 
düşürmektedir. Uzun yıllara dayanan 
gözlemlerimize göre, çok ağır zarar 
durumunda bitkiler ertesi yıl bile 
normal verim verememektedirler.
Fındıkların ilkbaharda zarar gördük-
leri bir başka devre döllenme za-
manıdır. Bilindiği gibi kış aylarında 
çimlenen çiçek tozları, haziran ayına 
kadar dinlenme halinde bekler. 
Haziranda yumurtalık tam olarak 
gelişir ve embriyo kesesi döllenmeye 
hazır hale gelir. Döllenmenin ger-
çekleşmemesi, boş meyve oluşumuna 
sebep olur. Döllenmenin olması ve 
döllenme sonrası gelişmenin gerçek-
leşmesi için iki hafta süreyle maksi-
mum günlük sıcaklıkların 21°C’ den 
aşağıda olmaması gerektiği kayde-
dilmektedir. Bu dönemde bölgemiz 
genellikle yoğun bir şekilde yağış al-
maktadır. Yoğun sis ve yağışlı günler-
de hava sıcaklığı düşük olacağından 
döllenme ve sonrasındaki embriyo 
gelişimi olumsuz etkilenmekte, boş 
meyve oluşumu artmaktadır.
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MİLLî MÜCADELE DöNEMİNDE 
GİRESUN’UN öNEMİ VE öNDE 
GELEN TARİhİ ŞAhSİYET: OSMAN 
AĞA VE hÜSEYİN AVNİ ALP ARSLAN

AYHAN YüKSEL
ARAşTIRMAcI YAzAR

Karadeniz bölgesinin doğu kesiminde 
yer alan Giresun, 14. yüzyılın başla-
rında Çepni Türkleri tarafından yurt 
tutulmuş, Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan zapt edilmiş, tarih boyunca daimi 
olarak önemini korumuş bir liman 
kentidir. Osmanlı idaresi altında büyük 
bir gelişme gösteren ve 19. yüzyılda 
Fransa, Avusturya, Rusya, İtalya ve 
Almanya’ya ait kumpanya acentelerin 
bulunduğu ve bunlara bağlı vapurların 
uğradığı bir liman olan Giresun, hayli 
hareketli bir uğrak yeri ve buna bağlı 
olarak giderek daha da kozmopo-
litleşen dışa açık bir yerleşim haline 
gelmiştir.  Bu hareketli özelliğinden do-
layı şehir Türk, Rum ve Ermeni nüfusun 
bir arada yaşadığı bir ticaret merkezi 
özelliğini kazanmıştır. Bu üç unsur şehri 
birlikte idare etmişler ve dostça yaşa-
mışlardır. Bu birliktelik ancak Birinci 
Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir. 
Ruslar’ın Trabzon’u işgali ile birlikte do-
ğusunda Harşit Çayına kadar dayan-
maları şehri oldukça etkilemiştir. Rize 
ve Trabzon yönünden gelen 80.000’i 
aşkın muhacirin iskân ve iaşesi zor şart-
lara rağmen Ordu, Giresun ve Tirebolu 
tarafından karşılanmıştır. 
Bununla beraber Rumlar, XIX. yüzyılın 
sonlarından itibaren giderek milliyetçi 
akımların etkisiyle bağımsızlık yolunda 
batılı devletlerin desteğini aldıkları gibi 
Ruslarla işbirliği dahi yapmışlardır. Bu 
durum şehirdeki sosyal hayatı giderek 
bozmuş; Rum ve Ermeniler ayrılıkçı ha-
reketlerle öne çıkmaya başlamışlardır. 

Nitekim Ruslar’ın çekilmesinden sonra 
Trabzon ve yöresinde bulunan Rum 
ve Ermeniler Mondros Mütarekesi ile 
birlikte artık açık şekilde ayrılıkçı hare-
ketlerini sürdürmüşlerdir. Bu hareketler 
Rum ve Ermeniler’in bölgede yaşa-
yan Türkleri etnik temizlikle bertaraf 
etmeye kadar varan bir düzeye doğru 
ilerlemeye başlamıştır. Rumlar’ın ve 
Ermeniler’in bu bozguncu faaliyetleri 
üzerine işgal yıllarındaki yaşanan acı 
günleri tekrar yaşamamak için kurulan 
“Trabzon Muhafaza-i Hukûk-ı Milliye 
Cemiyeti”nin 23 Şubat 1919’daki top-
lantısına Giresun’dan Dizdarzâde Eşref 
Bey katılmıştır. 15 Mayıs 1919’da 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali 
üzerine 17 Mayıs 1919’da Giresun, 
19 Mayıs 1919’da Tirebolu miting dü-
zenlemiş, Erzurum Kongresine Giresun 
ve Tirebolu’dan katılım olmuştur. 
Ticaretle giderek güçlenen ve zen-
ginleşen Rumlar arasında Osmanlı 
Devleti’nin içinde bulunduğu yeni 
durum vesilesiyle dış mihrakların da 
kışkırtması sonucu fiili olarak yeni 
bir Pontus devleti kurma temayülü 
kuvveden fiile çıkmaya başlamıştır. 
İşgal yıllarında görülen Rum ve Ermeni 
faaliyetleri Ruslar’ın çekilmesinden 
sonra daha da artmıştır. Pontusçu 
Rumların faaliyetleri azgınlaşmış, Doğu 
Karadeniz bölgesinde bağımsız bir 
devletin kurulacağını açıkça ilan etme-
ye başlamışlardır. Rum çeteciler, Türk 
köylerini basıp Türklere zarar verecek 
tedhiş hareketlerine girişmişlerdir. 

Tarihte Pontus Eukseinos, 
Türk hâkimiyetinden 
itibaren Karadeniz adıyla 
anılmaya başlanmış ve 
bu ad öteki dillere de 
karanın siyah anlamına 
tercümesiyle girmiştir. 
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Şehirde bulunan Pontusçu Rumlar, 8 
Mayıs 1919’da içinde Yunan Kızılhaç 
Heyeti bulunan Yunan gemisini gizle-
dikleri mavi-beyaz küçük bayrakları 
ile rıhtıma inerek karşılamaya, Rum 
marşı çaldırmaya, Taşkışla denilen 
Rum okuluna büyük bir Pontus bay-
rağı çekmeye cüret etmişler ve bütün 
ikazlara rağmen bayrağı indirmemiş-
lerdir. Rusya’dan kaçan Rumlar da 
Giresun’da toplanmaya, çok sayıda 
silah ve cephane yığmaya başlamış-
lardır. 
Hâlbuki tarihte Pontus Eukseinos, Türk 
hâkimiyetinden itibaren Karadeniz 
adıyla anılmaya başlanmış ve bu ad 
öteki dillere de karanın siyah anlamına 
tercümesiyle girmiştir. Batılı tarihçiler 
Karadeniz’deki yerleşmeyi Miletli 
kolonicilerle başlatırlar ama Grek kay-
nakları bir Yunan kolonileşmesinden 

ziyade bu kesimlerde yaşayan kala-
balık mahalli kavimlerden söz ederler 
ki bunların Asya menşeli olduğunu 
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu delilleriyle 
ortaya koymuştur. M.Ö. IX. yüzyılda 
İskitler’in baskısına maruz kalan Proto-
Türk Kimmerler Sinop’tan Trabzon’a 
kadar olan sahada yayılmışlardır. 
Miletoslular’ın ancak M.Ö. VII. yüzyıl-
da Karadeniz’de kolonicilik hareketine 
giriştiği bilinmektedir. Eldeki en eski 
mufassal kaynak olan Ksenefon’un 
Anababis adlı eserinden M.Ö. 400’de 
Grek/Yunanlılar’la hiçbir bağı olma-
yan kadim yerli halkların yaşadıkları 
çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
Bu topluluklar sahillerdeki kalelerde 
bulunan az sayıdaki Grekler’e karşı 
varlıklarını korumuşlardır. Bu yerli halk-
lar Hıristiyanlığın etkisiyle kilise dinini/
dilini benimseyip Grekleşmişlerdir. 

Giresun Belediyesi tarafından yapılması planlanan “Milli Mücadelede Karazıpkalılar ve Osman Ağa Müzesi“ için 
hazırlatılan Osman Ağa Balmumu Heykeli Atatürk Meydanı’nda sergileniyor.

Bunun sonucu zaman içerisinde 
Roma ülkesi vatandaşlarının Ortaçağ 
dönemindeki adlandırması olan “Rum” 
şeklinde anıldılar. Yoksa tarih Doğu 
Karadeniz’e Türkistan Horasanı’ndan 
Çepniler gibi kitlesel bir göçü kayıt 
etmemiştir. Pontus devletini kuran 
da İran asıllı Mitridates’tir. Doğu 
Karadeniz’e kitlesel göçle yerleşen bir 
başka Kuman/Kıpçak unsurlarının da 
Hıristiyanlaştığını Rüstem Şükürov’un 
eserinden takip edebiliriz. Pontus 
örgütünün temeli 1840 yılında atılmış-
tır. Örgütün amacı Euksinos Pontus 
dedikleri yerleri Yunanlaştırmak, ileride 
Yunanistan ile birleştirmek, müstakil bir 
Pontus cumhuriyeti kurmaktı. 
Rumlar’ın bozguncu hareketine ve 
Pontus tehlikesine karşı iki isim öne 
çıkmıştır: Feridunzâde Osman Ağa ve 
Hüseyin Avni Alp Arslan Bey. 
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müşteri kaybeden ya da kaybetme 
tehlikesi ile karşılaşan kişi, bu 
davranışlara son verilmesini ve 
kusurun varlığı halinde zararının 
tazmin edilmesini talep edebilir. Aynı 
şekilde ikinci fıkrada ticari işlere ilişkin 
haksız rekabet durumunda Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı 
ifade edilmiştir.
Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu’nun 
haksız rekabet hükümleri incelenirse 
haksız rekabet, rakipler arasında ya 
da tedarikçiler ile müşteriler arasındaki 
ilişkileri olumsuz etkileyen yanıltıcı ya 
da lüzumsuz yere incitici açıklamalarla 
kötülemek olarak tanımlanmıştır.
Hangi Durumlar Haksız Rekabet 
Sayılır?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
55. maddesinde haksız rekabet 
sayılan hallerin başlıcaları 
belirtilmiştir. Ancak haksız rekabet, bu 
durumlarla sınırlı değildir. Kanunda 
belirtildiği üzere bu durumlar haksız 
rekabetin başlıcalarıdır ve bunlar 
dışında benzer durumlar da haksız 
rekabet teşkil edebilir. Kanunda ifade 
edilen başlıca durumlar şunlardır;

1-Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranış Ve 
Yöntemler
-Başkalarını veya onların mallarını, 
ürünleri, faaliyetlerini yanlış, 
aldatıcı ya da lüzumsuz yere incitici 
beyanlarla kötülemek.
-İşletmesi, malları, faaliyetleri gibi 
konularda yanlış ya da yanıltıcı 

AV. MüjDAT ÖZ 

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA
hAKSIZ REKABET 

Haksız rekabet 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nun 57. 
maddesinde ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 54. maddesinde 
düzenlenmiştir.
Türk Borçlar Kanunu’nda gerçeğe 
aykırı haberlerin yapılması, bu 
kapsamda ilan verilmesi ya da 
dürüstlük kurallarına aykırı diğer 
davranışlar içinde olunması sebebiyle 

Haksız rekabet, rakipler 
arasında ya da tedarikçiler 
ile müşteriler arasındaki 
ilişkileri olumsuz etkileyen 
yanıltıcı ya da lüzumsuz 
yere incitici açıklamalarla 
kötülemek olarak 
tanımlanmıştır.

beyanlarda bulunmak yahut bu yollar 
ile başka bir kişiye rekabette avantaj 
sağlamak,
-Diploma, ödül ya da paye 
almamasına karşın bunları almış 
gibi davranarak insanlarda özel 
bir kabiliyeti olduğu düşüncesi 
uyandırmak,
-Başkasına ait mallar, faaliyetler ya da 
işler ile karıştırılmaya müsait tedbirler 
almak,
-Mallarını, faaliyetlerini gerçeğe 
aykırı ya da yanıltıcı şekilde rakibini 
lüzumsuz yere kötülemek, başkalarına 
ait malları, ürünleri rakibin 
tanınmışlığından yararlanmak suretiyle 
rekabette avantaj sağlamak,
-Bazı faaliyetleri ya da malları birden 
çok defa tedarik bedelinin altında 
satmak ya sunmak,
-Ek menfaatler sağlayarak müşteriyi 
esas malın, faaliyetin hakiki değeri 
hakkında aldatmak,
-Saldırgan satış yöntemleri kullanarak 
müşterinin karar verme imkânını 
kısıtlamak,
-Malların ya da faaliyetlerin miktarını, 
niteliklerini, kullanım amaçlarını ya 
da tehlikelerini gizlemek suretiyle 
müşteriyi aldatmak,
-Taksitle satım sözleşmelerine ya da 
benzer işlemlerde unvanını ve peşin 
ya da toplam satış fiyatını yahut 
taksitle satışta ek maliyeti Türk Lirası 
olarak belirtmemek,
-Tüketici kredileriyle ilgili kamuya 
yönelik ilanlarda unvanını ya 
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da krediye ilişkin bilgileri açıkça 
belirtmemek,
-İşletme faaliyetleri kapsamında taksitle 
satım ya da tüketici kredisi sunan ve 
bu kapsamda sözleşme ilişkin fiyat, 
konu, ödeme şartları gibi hususlarda 
eksik ya da yanlış bilgiler içeren 
hesaplama yöntemleri kullanmak.

2-Sözleşmeyi İhlal Etmeye Ya Da Sona 
Erdirmeye Teşvik Etmek
-Müşterilerle sözleşme yapabilmek 
amacıyla, müşterileri başkalarıyla 
yaptıkları sözleşmeleri ihlal etmeye 
teşvik etmek,
-Üçüncü kişilerin çalışanlarına, 
vekillerine işlerini ihmal etmeleri için 
yararlar sağlamak bu hususta teklif 
yapmak suretiyle kendisi veya bir 
başkası için çıkar sağlamak ya da 
sağlamaya çalışmak,
-Çalışanları ya da vekilleri 
işverenlerinin ya da müvekkillerinin 
üretim ve iş sırlarını açıklamaya ya da 
elde etmeye teşvik etmek,
-Müşteri ile aynı tür sözleşme 
yapabilmek maksadıyla taksitle satış, 
peşin satış ya da tüketici kredisi 
almış birinin, kredi sözleşmesinden 
caymasına ya da sözleşmeyi 
feshetmesine teşvik etmek,

 3-Başkalarının Ürünlerinden Yetkisiz 
Şekilde Menfaat Sağlama
-Emanet edilmiş bir tekliften, hesaptan 
vb. bir üründen yetkisiz menfaat 
sağlamak,
-Başkasına ait tekliften, hesaptan 
vb. bir üründen yetkisiz olduğunun 
bilinmesine ya bilinmesi gerekmesine 
karşın menfaat sağlamak,
-Kendisinin kabul edilebilir bir katkısı 
olmadan başkasına ait pazarlanabilir 
ürünleri çoğaltarak menfaat sağlamak,

4-Üretim Ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı 
Olarak İfşa Etmek, İzinsiz Elde Edilen İş 
Sırlarını Kullanmak Ya Da Başkalarına 
Vermek

5-İş Şartlarına Uymamak,

6-Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları 
Kullanmak,
Bu kapsamda karşı taraf aleyhine,

-Doğrudan ya da yorumla 
uygulanacak kanuni düzenlemeyle 
büyük ölçüde farklılık gösteren ya da
-Sözleşmeye, sözleşmenin özelliklerine 
büyük ölçüde aykırı hak ve borç 
dağılımı öngören genel işlem şartları 
ekleyenler dürüstlük kuralına aykırı 
hareket etmiş sayılır.
Haksız Rekabet Kapsamında 
Açılabilecek Davalar
6102 sayılı Kanunu kapsamında 
haksız rekabete dayanarak 
açılabilecek davalar şunlardır;

1-Tespit Davası
Davacı bu durumda haksız rekabete 
yol açan davranışın, eylemin hukuka 
aykırılığının tespitini ister. Bu dava 
türünde davalı tarafa herhangi bir 
yaptırım kararı verilmez.

2-Haksız Rekabetin Men’i Davası
Davacı bu davayla hâlihazırda devam 
eden ve haksız rekabet teşkil eden 
davranışın, eylemin sona erdirilmesini 
talep eder.

3-Haksız Rekabetin Ref’i Davası
Davacı bu davayla, eski halin iadesini 
talep eder. Bir diğer deyişle, haksız 
rekabet teşkil eden davranış, açıklama 
hiç yapılmasaydı olacak durumun 
tekrar tesis edilmesi amaçlanır. Bu 
bakımdan haksız rekabet bir açıklama 
ile meydana gelmişse açıklamanın 
düzeltilmesi, haksız rekabeti oluşturan 
araçların ve malların imha edilmesi 
talep edilebilir.

4-Tazminat Davası
Maddi tazminat davası ile haksız 
rekabeti oluşturan eylemde kusur söz 
konusu ise davacı, haksız rekabetten 
kaynaklanan zararını tazmin edebilir.
TBK’nun 58.maddesinde ifade edilen 
şartların varlığı halinde manevi 
tazminat da talep edilebilir.
Aynı şekilde hâkim, maddi tazminat 
davasında davacı lehine, haksız 
rekabet sonucu davalının elde 
edebileceği çıkarın karşılığına da 
karar verilmesi mümkündür. Ayrıca 
ekonomik menfaatleri zarar gören 
ya da görebilecek müşteriler de bu 
davaları açmaya hakları vardır. 

Ancak müşteriler, haksız rekabete 
konu araç ya da malların imhasını 
talep etme hakları yoktur.
Ticaret ve sanayi odaları, esnaf 
odaları veya kuruluş belgelerine 
göre üyelerinin ekonomik çıkarlarını 
korumaya yetkili diğer meslek 
örgütleri /birlikleri tespit, haksız 
rekabetin men’i ve haksız rekabetin 
ref’i davalarını açma hakkına 
sahiptirler.
Kuruluş belgelerine göre tüketicilerin 
ekonomik çıkarlarını koruyan sivil 
toplum kuruluşları dışında kamu 
kurum ve kuruluşları da tespit, haksız 
rekabetin men’i ve haksız rekabetin 
ref’i davalarını açma hakkına 
sahiptirler.
Haksız rekabet sebebiyle haksız 
rekabetin men’i veya haksız rekabetin 
ref’i davaları gereğince verilen 
hüküm, hakkında karar verilen kişi /
kişiler haricinde bu kişiden/ kişilerden 
haksız rekabet oluşturan malları 
doğrudan ya da dolaylı şekilde 
ticari maksatla elde etmiş kişiler 
bakımından da uygulanır.
Kanunun ifadesin anlaşıldığı üzere, 
özellikle ticari maksat ifadesi 
kullanarak tüketicilerin bu kapsama 
dâhil olmadığını belirtmiştir.
 Zamanaşımı
Türk Ticaret Kanunun 60. maddesinde 
yukarıda belirtilen davaların hangi 
sürede açılması gerektiği ifade 
edilmiştir. Buna göre; bu davalar, 
dava açmaya hakkı olan bu tarafın 
bu durumu öğrendiği tarihten bir 
yıl geçmesiyle ya da dava açma 
hakkının doğduğu tarihten üç yıl 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 
Aynı şekilde haksız rekabete yol açan 
fiil 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
kapsamında suç teşkil ediyorsa, 
haksız rekabete ilişkin zamanaşımı 
bakımından ceza davasının 
zamanaşımı uygulanır.
Zamanaşımı, hak düşürücü süreden 
farklıdır. Başka bir ifadeyle davanın 
zamanaşımına uğraması başlı başına 
reddedileceği anlamına gelmez. 
Hâkim zamanaşımını kendiliğinden 
göz önüne alamaz. Ancak davalı 
taraf zamanaşımı def’ini ileri sürürse 
dava reddedilir.
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Giresun’dan fındık ihraç edilmekteydi 
(8).
1910’lu yıllarda, Trabzon vilayeti 
fındık üretiminin en büyük faaliyet 
iskelesi Giresun’daydı. Diğerleri 
önemleri bakımından; vilayet merkezi, 
Ordu ve Tirebolu iskeleleriydi. 1880-
1890’lı yıllarda Trabzon vilayetinin 
fındık mahsulü, kabuklu olarak (9) ülke 
dışına satılıyordu. İhracat en fazla 
Rusya ve Mısır civarına yapılıyordu. 
Bu yıllarda, hatta daha öncesinde 
fındığın değeri bazen 150-180 kuruşa 
kadar yükseliyordu. Ancak ürünün bol 
olduğu yıllarda, fiyatlar 50-60 kuruşa 
kadar düşüyor ve çiftçiye hiç bir kâr 
bırakmıyordu (10). 
1914 yılında, Trabzon Vilayeti 
sahilinde (Giresun dâhil) yetiştirilen 
fındıkların Avrupa tarafından çokça 
rağbet gördüğü aktarılmıştır (11). 
1914-1915 yıllarında, Osmanlı 
vilayetleri arasında fındık ziraatının 
merkezi Trabzon Vilayeti idi. 
Bunun dışında İzmit sancağında, 
Yanya’da, Makedonya’da ve Kıbrıs 
adasında fındığın rağbet gören 
türleri yetiştirilmekteydi. Trabzon 
Vilayeti’nde ise fındık en önce Giresun 
(12) kazasında yetiştirilmişti. Vilayet 
dâhilinde üretilen fındığın hemen hepsi 
ülke dışına satılmakta ve çikolata, 
şekerleme, pasta ve süs olarak 
kullanılmaktaydı. Bu yıllarda, Trabzon 
Vilayeti’nin ortalama fındık üretimi 
440.000-870.000 kantar civarında, 
vilayet dahilindeki  Giresun, Tirebolu 
ve Görele kazalarının ortalama fındık 
üretimi ise 250.000-500.000 kantar 
civarındaydı (13). Bölgenin Rus işgali 

ÖğR. GÖR. MEVLüT KAYA
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

EYNESİL KAMİL NALBANT MESLEK YÜKSEKoKULU

Bazı kaynaklarda, Doğu Karadeniz 
Bölgesi merkezli uluslararası fındık 
ticaretinin başlangıcının, antik 
çağa dek indiğine dair bilgiler 
bulunmaktadır (1). Fındığın bölgedeki 
serüveni, tarihsel kaynaklardan 
anlaşıldığına göre, sanıldığından 
çok daha eskidir (2). M.Ö. 427-355 
yıllarında Ksenephon’un yazdığı 
Anabasis’te, yörede “yassı ceviz” 
olarak geçen meyvenin fındık olduğu 
düşünülmektedir. Doğabilimci 
Theophrast’ın (M.Ö. 372-287) “Bitkiler 
Tarihi (De Historia Plantarum)” adlı 
eserinde bölgedeki tombul ve sivri 
fındıktan bahsetmiştir. Romalı ozan 
Vergilius (M.Ö. 70-19) de “Aeneis” 
adlı eserinde bölgedeki fındıktan 
bahsetmiş ve fındığı övmüştür (3).
Geçmişte olduğu gibi bugün de 
Anadolu’da fındığın temel üretim 
bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi’dir. 

Ordu’nun Ünye ilçesi ile Trabzon’un 
Akçaabat ilçesi arasında kalan bölgede 
yetişen fındığın ise “Giresun Kalite” 
olarak adlandırıldığı bilinmektedir (4).
16. Yüzyılda Giresun’da fındık 
bahçelerinin bulunduğu, ancak 
fındığın yıllık gelirine dair bir bilginin 
bulunmadığı aktarılmaktadır (5). 18. 
Yüzyılda fındık daha çok Giresun ve 
Ünye’de yetiştirilerek ihraç edilmekteydi. 
Bu dönemlerde, Trabzonlu Mehmet 
oğlu Mahmut Reis namında bir tüccarın, 
Ünye’den 16 ton civarında fındık satın 
alarak ticari amaçla gemiye yüklediğine 
dair bilgiler mevcuttur. Fındık üretiminde 
Giresun ve Ünye’nin merkez durumunda 
olmasının yanı sıra, fındığın bölgeler 
arası ticaretinde Trabzonlu tüccarların 
önemli rolleri olduğu görülmektedir (6).
1903 Tarihli bir kaynakta, en makbul 
fındıkların Trabzon ve Giresun 
yöresinde olduğu aktarılmış, belirtilen 
bölgede senelik 250.000.000 kıyye 
fındık üretildiği yazılmıştır (7).
1903’te Papa Mihalopulo’nun Atina’da 
yazdığı “Karadeniz’de Bir Seyahat” 
adlı kitabında, Karadeniz’de Rus 
sınırından Samsun’a kadar fındık 
yetiştirildiği, sürekli yeni bahçeler ihdas 
edildiği ve bu mıntıkada 19.050.000 
kilo fındık üretildiği; bunun 10.000.000 
kilosunun Giresun’da, 5000.000 
kilosunun Trabzon’da, 2.500.000 
kilosunun Tirebolu-Espiye’de, 
1.300.000 kilosunun Ordu’da, 
250.000 kilosunun da Fatsa ve 
Ünye’de üretildiği bildirilmiştir. Kitaba 
göre, 4.485.600 altın Fransız frangı 
kıymetinde Trabzon’dan, 4.000.000 
altın Fransız frangı kıymetinde 

GİRESUN FINDIĞI ÜZERİNE NOTLAR

Geçmişte olduğu gibi 
bugün de Anadolu’da 
fındığın temel üretim 
bölgesi, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’dir. Ordu’nun 
Ünye ilçesi ile Trabzon’un 
Akçaabat ilçesi arasında 
kalan bölgede yetişen fındık 
ise “Giresun Kalite” olarak 
adlandırılmaktadır.
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altında kaldığı dönemlerde, basından 
elde edilen bilgilere göre; Giresun’un 
fındık üretimi Trabzon’un iki katı 
kadardı (14).
1915’lere doğru Trabzon Vilayeti’nde, 
özellikle Ordu kazasının Melet, 
Pazarsu, Akçaova; Görele kazasının 
Harşit Çayı’nın geçtiği eğimli veya 
düz arazilerinde verimli bahçeler 
oluşturulduğu gibi; Giresun, Tirebolu, 
Sürmene kazalarıyla Lazistan 
sancağının killi kumlu, kireçli, çakıllı 
ve engebeli arazilerinde bile istenilen 
derecede bol ürünlü bahçeler tesis 
edilmişti (15).
1923 yılında Giresun’da 3.060.235 
kilo tombul, 2.573.364 kilo sivri, 
74.631 badem fındık üretilmişti. 
Ordu’da ise 978.317 kilo tombul, 
10.829 kilo sivri fındık üretilmişti (16). 
Bu yılda, İstanbul piyasasında fındığın 
az bulunduğu bildirilmişti. Bu azlığın 
nedeni ise Trabzon ve Giresun’da 
üretilen fındıkların yabancı memleketlere 
fazlaca ithal edilmesiydi. Bölgede fındık 
stoku, dâhilde bolca pazarlanabilecek 
düzeyde değildi. Zikredilen yılda, 
kabuklu fındığın kilosu 22-24 kuruş 
arasında işlem görmüştü (17) ve fındık 
piyasasındaki düşüşler önemli bir sorun 
haline gelmişti. Dönemin basınına göre, 
1923’te fındık piyasasındaki düşüşün 
nedenlerinden biri bazı Rum tacirlerdi: 
“…Bazı Rum tacirleri evvelce Londra 
üzerine yaptıkları alivre satışların ödeme 
zamanı geldiği için bir takım gizli 

tertibat olarak evvela piyasayı düşürmek 
ve bi’l-ahire bu düşkün fiyatla mahsulü 
toplamak emelinde olduklarını Giresun 
refikamız yazmaktadır. Rumların bu 
hafî maksadlarını nazar-ı dikkate 
alarak tüccarın mallarını daha bir 
müddet ellerinde tutmasını ehemmiyetle 
tavsiye ederiz…” (18) “Alivreli 
satışlar”, Osmanlı’nın son yıllarında 
ve Cumhuriyetin ilk yıllarında tartışılan 
ve çözüm aranılan konulardan biriydi. 
1923-1945 yılları arasında, Giresun’un 
yıllık ortalama fındık üretimi % 45,27 ile 
birinci, Trabzon’un  % 32,69 ile ikinci, 
Ordu’nunki % 22,04 ile üçüncü olmuştu 
(19).
1931’deki Birinci Ziraat Kongresi’ne, 
Ziraat Vekâlet Merkez Nebatat 
Hazırlıkları Laboratuarı Şefi Kadri 
Ahmed’in sunduğu raporda, “Trabzon 
ve Ordu’nun vaziyetleri Giresun’a 
nispeten daha iyi ise de mahsulün 
keyfiyeti ve kemiyetçe ıslahı için 
alınması zaruri tedbirler bütün bu 
mıntıkalarda umumî ve muhtelif 
sebeplerden ileriye gelmektedir…” (20) 
ifadesi yer almaktadır.
1935’te yörede fındık işçiliğine dair 
piyasa fiyatları kuruş bazında şöyleydi: 
Bahçeleme, budama 50, gübreleme 
375, belleme 100, bahçedeki fazla 
suyu arıtmak için hendek açma 75, 
Haziran kazıması 50, mantar toplama 
25, muzır sürgünleri kesme 25, 
bahçenin temizlenmesi 20, toplama 
200, bahçenin beklenmesi 20, harman 

masrafı 20, piyasaya nakil 5, tayyare 
yardımı 18 kuruş hesabıyla 8, bahçenin 
kıymeti üzerinden bir senelik rant 
250, bir senelik ortalama vergi 75; 
toplam 1298 (21). 1944’te toplam 
maliyet, İkinci Dünya Savaşı sürecinde 
artan buhranın etkisiyle 20.70 kuruşa 
çıkmış, 1945’te ise 19.30’a düşmüştür. 
1931’de 1 kilo fındıkla 9 kilo, 1935’te 
5 kilo, 1938’de 7 kilo, 1939’da 2.5 
kilo, 1940’da 1.5 kilo, 1941-1942-
1943 yıllarında 1 kilo, 1944’te 3 kilo, 
1945’te 2 kilo mısır alınabilmiştir (22).
1930-1940’lı yıllarda, küçük ölçekli 
üreticiliği desteklemek amacıyla 
tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 
oluşturulmuş, 1938’de ise Ordu, 
Giresun, Bulancak, Keşap, Espiye 
ve Trabzon’da Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri kurulmuştur. Bu 
kooperatifler daha sonra birliğe 
dönüştürülerek FİSKOBİRLİK adını 
almıştır (23).
Trabzon’da ve Ordu’da kurulan Fındık 
Satış Kooperatifleri, Giresun merkez 
kooperatifine bağlanmış ve 1953 
yılında 42.600 üyeye sahip olmuştu 
(24). Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği, 1938’den 1964’e kadar 
kendi hesabına fındık alımı yapmıştı. 
1964’ten sonra ise Trabzon, Giresun 
ve Ordu’da devlet destekleme 
alımları yapılarak bölgenin bu yolla 
ekonomik açıdan teşvik edilmesi ve 
kalkınması, ihraç gelirlerinin arttırılması 
amaçlanmıştı (25).
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Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Washington 1953, s. 
18.
(2) Bu konuda özellikle bkz. Kemal Peker, Fındık, Yeşil Giresun Matbaası, 
Giresun 1948, s. 5-8.
(3) Peker, a.g.e., s. 17-19.
(4) Aydın Gülşen, “Giresun’da Sosyal, Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Yaşam 
(1945–1960)”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü, Ankara 2014, s. 158.
(5) M. Hanefi Bostan, XV.-XVI. Yüzyıllarda Trabzon Sancağında Sosyal ve 
İktisadi Hayat, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 2002, s. 442, 465.
(6) Trabzon Ticaret Borsası Tarihi 1926-2013, Haz. Murat Taşkın, Trabzon 
Ticaret Borsası yay., Trabzon 2013, s. 55.
(7) Ayhan Yüksel-Okan Yeşilot, Giresun’da Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihi, 
Giresun Ticaret Borsası yay., s. 56, 60-64.
(8) Peker, a.g.e., s. 26-27.
(9) Trabzon yöresinde yetiştirilen sivri fındık, kuru meyve olarak Rusya’ya 
satılmaktaydı; Sezai Balcı-Mevlüt Kaya, Nişan Antreasyan/Fındık Ziraati ve 
Ticareti, Serüven yay., İstanbul 2015, s. 53-54.
(10) Balcı-Kaya, a.g.e., s. 51-52.
(11) Yüksel-Okan, a.g.e., s. 56, 60-64.

(12) “Fındığın payitahtı Giresun, sarayı Bulancak, tahtı Ayvasıl‟dır”; 
Ziraat Vekâleti Mecmuası, 1340, s. 44; Mevlüt Kaya, “Giresun Ziraat 
Memurluğu’nun 23 Şubat 1924 Tarihli Raporu ve Giresun Fındıkçılığına Dair 
Tarihi Notlar”, UKHAD, cilt: 1, sayı: 4 (2015), s. 18.
(13) Balcı-Kaya, a.g.e., s. 16.
(14) Enver Uzun, İşgal Yıllarında (1916-1917) Trabzon’da Rus Askeri 
Gazetesi Voenniy Listok, Eser Ofset, Trabzon 2008, s. 114
(15) Balcı-Kaya, a.g.e., s. 23
(16) İstatistik Müdüriyeti, Ziraat Vekâleti Mecmuası, 1340, s. 300.
(17) İstanbul Ticaret ve Sanayi Mecmuası, no: 1, Teşrin-i sani 1339, s. 41.
(18) Türkiye İktisat Mecmuası, 5 Teşrinisani 1339, s. 331.
(19) Peker, a.g.e., s. 184.
(20) Mevlüt Kaya, “1931 Yılı Birinci Ziraat Kongresinden: Kadri Ahmed’in 
Fındık Raporu (1)”, Yöremiz, 25 Ağustos 2015.
(21) Peker, a.g.e.,  s. 123-125.
(22) Peker, a.g.e., s. 125-126.
(23) Yıldırım Koç, Atatürk’ün Millileştirmeleri ve Devletleştirmeleri, Günümüzün 
Özelleştirmeleri, Türk-İş Eğitim yay., Ankara 2000, s. 11.
(24) Schreiber, a.g.e., s. 18.
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Çevre kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla satış noktalarında 
plastik poşetlerden bedel 
alınmasının zorunlu hale 
getirilmesi, iş dünyasına 
beraberinde pek çok 
mükellefiyet ve sorumluluk 
da getirmiştir. 

I-GİRİŞ:
Geri kazanım imkânı nerdeyse olma-
yan ve çevresel kirliliğe neden olan 
plastik poşetlerin ve plastik ambalajla-
rın kullanımının azaltılması amacıyla 
kaynakların verimli kullanılmasına iliş-
kin düzenlemelerin yapılması amacıyla 
7153 Sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 
2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 3. 
maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi de-
ğiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle, çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi 
için kullanılacak teşvikler ile ekonomik 
araçlardan birisi de geri kazanım 
katılım payı olarak belirlenmiştir. Çevre 
Kanunu’na eklenen Ek 11. maddeyle, 
yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre 
Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan 
ürünlerden poşetler için satış nokta-

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

(POŞET) BEYANNAMESİ UYGULAMASI

larından, diğer ürünler için piyasaya 
sürenlerden/ithalatçılardan bu listede 
belirtilen tutarda geri kazanım katılım 
payı tahsil edileceği hüküm altına 
alınmıştır.
Yine Çevre Kanunu’na eklenen Ek 13. 
maddeyle, kaynakların verimli yönetimi 
ve plastik poşetlerden kaynaklanan 
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 
plastik poşetlerin satış noktalarında kul-
lanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı 
verileceği, uygulanacak taban ücret 25 
kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça 
oluşturulacak komisyon aracılığı ile 
belirleneceği ve her yıl için güncellene-
ceği hüküm altına alınmıştır.
Yapılan yasal değişikliklerle, alış 
verişlerde kullanılan plastik poşetlerin 
en az 25 kuruş olacak şekilde bir 
bedel karşılığında satılması zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu yazınızda, plastik 
poşet satışından elde edilecek bedelin 
tahsilatı ve beyanına ilişkin yapılan 
düzenlemelere yer verilecektir.

II- GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ 
BEYANI:
2872 sayılı Kanunun ek 11 inci 
maddesinin Hazine ve Maliye 
Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye 
dayanılarak Geri Kazanım Katılım 
Payı Beyannamesinin elektronik 
ortamda beyan edilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir.  
Gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefi olsun veya olmasın tüm 
satış noktaları Geri Kazanım Katılım 
Payı Beyannamelerini elektronik 
ortamda göndermek zorundadırlar. 

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci mad-
desinin Hazine ve Maliye Bakanlığına 
vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 
beyan dönemleri;
 Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
Diğerleri için üç aylık, 
olarak belirlenmiştir. 
Üç aylık beyan dönemleri aşağıda 
belirtildiği gibi olacaktır: 
Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 
İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 
Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 
Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin, plastik poşetin satı-
şının yapıldığı beyan dönemini takip 
eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a 
kadar yetkili vergi dairesine elektronik 
ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesini vermekle yükümlü 
olanlar, beyan dönemi içerisinde 
plastik poşet satışı yapmamış 
olsalar dahi Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesini 
vermekle yükümlüdürler. Bu 
durumda beyannamenin “Beyan 
edilecek geri kazanım katılım 
payı bulunmamaktadır” seçeneği 
işaretlenerek gönderilmesi 
gerekmektedir.

Faaliyetleri sırasında hiçbir 
şekilde plastik poşet kullanmayan 
veya münhasıran kâğıt, karton, 
tekstil gibi plastikten farklı bir 
malzemeden imal edilmiş poşet 
kullanan satış noktaları Geri 
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Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 
vermeyecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
yapılan düzenlemeler kapsamında 
ücretlendirme uygulamasından muaf 
tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kul-
lanıcıya temin eden satış noktaları, bu 
poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi vermeyecektir.
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin verileceği yetkili vergi 
dairesi;
2872 sayılı Kanunun ek 11 inci 
maddesi hükmü gereğince; gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefiyeti bulu-
nanlar için gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olduğu,  
2872 sayılı Kanunun ek 11 inci mad-
desi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına 
verilen yetkiye istinaden; gelir veya 
kurumlar vergisinden mükellefiyeti 
bulunmayan gerçek kişiler için yerle-
şim yeri adresinin bulunduğu, gerçek 
kişiler dışında kalanlar için ise kanuni 
merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi 
dairesidir.
30.09.2004 tarihli ve 25599 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 
340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
yapılan diğer düzenlemelere göre 
beyannamelerini elektronik ortamda 
kendileri gönderme şartlarını taşıyan 
mükellefler ile Gelir veya kurumlar ver-
gisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte 
geri kazanım katılım payını beyan etme 
zorunluluğu bulunanlar, Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesini elektronik 
ortamda kendileri gönderebileceklerdir.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
yapılan düzenlemeler kapsamında 
04.04.2019 tarihinden önce kendileri 
tarafından elektronik ortamda beyan-
name göndermek üzere kullanıcı kodu, 
parola ve şifre alan mükellefler mevcut 
kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini 
kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesini gönderebileceklerdir.
2872 sayılı Kanunun ek 11 inci mad-
desinin Hazine ve Maliye Bakanlığına 
verdiği yetkiye istinaden;
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinde yer alan usul ve 
esaslar doğrultusunda vergi beyanna-
meleri, bildirim ve eklerini elektronik 

ortamda göndermek üzere aracılık 
yetkisi bulunan meslek mensuplarının 
müşterilerine ait, 
17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No:486)’nde yer alan usul ve esaslar 
doğrultusunda vergi beyannameleri, 
bildirim ve eklerini elektronik ortam-
da göndermek üzere “Defter-Beyan 
Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan 
meslek odalarının üyelerine ait, 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamelerini elektronik ortamda 
göndermeleri uygun görülmüştür.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
yapılan düzenlemeler kapsamında 
04.04.2019 tarihinden önce elektronik 
ortamda beyanname gönderme aracı-
lık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel 
kişiler; mevcut kullanıcı kodu, parola 
ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/
üyeleriyle aralarında daha önce düzen-
lemiş oldukları mevcut sözleşmelerine 
dayanarak (yeni bir sözleşme düzenle-
meden) müşterilerine/üyelerine ait Geri 
Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini 
elektronik ortamda gönderebilecekler-
dir.  
04.04.2019 tarihinden sonra elekt-
ronik ortamda beyanname gönderme 
aracılık yetkisi alacak olan gerçek 
ve tüzel kişiler; bağlı oldukları vergi 
dairesince kendilerine verilen kullanıcı 
kodu, parola ve şifrelerini kullanarak 
müşterileriyle/üyeleriyle aralarında 
durumlarına uyan sözleşmeyi düzen-
lemek suretiyle müşterilerine/üyele-
rine ait Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamelerini elektronik ortamda 
gönderebileceklerdir.
Elektronik ortamda gönderilen Geri 
Kazanım Katılım Payı Beyannameleri 
sistem tarafından ön kontrolü yapıldık-
tan sonra kabul edilecektir. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinde, geri kazanım katılım 
payının tahakkuk ettirilmesini engel-
leyen hata tespit edilmesi hâlinde bu 
hata kaynağı ile birlikte beyannameyi 
gönderene elektronik ortamda bildi-
rilecek ve beyannameyi gönderen 
tarafından söz konusu hatalar dü-
zeltildikten sonra beyanname tekrar 
gönderilecektir. 

Elektronik ortamda gönderilen Geri 
Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin 
geçerliliği ve matematiksel hata 
içermediği sistem tarafından saptandık-
tan sonra, beyannameyi gönderenin 
ekranından beyannameye onay ver-
mesi istenecektir. Onaylama işleminin 
gerçekleşmesiyle birlikte Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesi vergi dairesi-
ne verilmiş sayılacaktır. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin kanuni süresinde 
verilen beyanname olarak kabulü için 
onaylama işleminin beyannamenin ve-
rilmesi gereken son gün saat 23.59’a 
kadar tamamlanmış olması gerekmek-
tedir. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin, aracılık yetkisi veril-
miş gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
elektronik ortamda gönderilmesi ve 
onay işleminin yapılmasıyla birlikte 
bu beyanname mükellef tarafından 
verilmiş sayılacaktır. Onaylama işlemi 
tamamlanan beyannameye ait tahak-
kuk fişi düzenlenerek mükellefe veya 
aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel 
kişiye elektronik ortamda iletilecektir. 

Tahakkuk eden geri kazanım katılım 
payı, beyannamenin verildiği 
ayın sonuna kadar, vergi daireleri 
veznelerine, PTT işyerlerine, 
anlaşmalı bankalara ödenebileceği 
gibi (www.gib.gov.tr) internet adresi 
üzerinden banka kartı ve banka 
hesabından havale yöntemi ile de 
ödenebilecektir.
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin süresi içinde ve-
rilmesine rağmen beyan edildiği 
ayın sonuna kadar katılım payının 
ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 
21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 55 inci maddesi 
uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin 
tebliği ile ve söz konusu alacağa vade 
tarihinden itibaren Kanunun 51 inci 
maddesi kapsamında gecikme zammı 
tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine 
başlanılır. Ayrıca, süresinde beyan edil-
mekle birlikte ödenmeyen geri kazanım 
katılım payı bilgileri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile paylaşılır.
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Geri kazanım katılım payı beyanlarına 
ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca geri kazanım katılım 
payı beyannamesinin süresinde beyan 
edilmediğinin veya eksik beyan edildi-
ğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen 
veya eksik beyan edilen katılım payının 
her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek 
üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı 
ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
tebliğ edilir. Ayrıca söz konusu yazının 
bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içe-
ren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir 
aylık ödeme süresinin son günü vade 
tarihi kabul edilerek vergi dairesince 
geri kazanım katılım payının takibine 
6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi-
ne göre düzenlenecek ödeme emrinin 
tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak 
beyan edilmesi gereken son günden 
ödendiği tarihe kadar geçen süre için 
6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desine göre hesaplanacak gecikme 
zammı oranında faiz uygulanarak aynı 
Kanuna göre tahsil edilir.
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin kanuni süresinden 
sonra ödeme süresinden önce verilmesi 
hâlinde vade tarihi beyan edildiği ayın 
son günü kabul edilerek, geri kazanım 
katılım payının beyan edilmesi gereken 
son günden ödendiği tarihe kadar 
geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 
51 inci maddesine göre hesaplanacak 
faiz ile birlikte aynı Kanuna göre tahsil 
edilir. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin beyan edilmesi 
gerektiği aydan sonra verilmesi 
hâlinde katılım payının, beyannamenin 
verildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme 
süresinin son günü vade tarihi kabul 
edilerek süresinde beyan edilmeyen 
katılım payının beyan edilmesi gereken 
son günden ödendiği tarihe kadar 
geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 
51 inci maddesine göre hesaplanacak 
gecikme zammı oranında faiz uygula-
narak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 
2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesi-
nin birinci fıkrasının (z) bendi gereğin-

ce ilgiliye idari para cezası verilmesi 
için durum vergi dairesince Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına bildirilir.
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinin kanuni beyanname 
verme süresi içinde elektronik ortamda 
verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde 
veya kanuni süresinden sonra verilen 
beyannamenin hatalı ve/veya eksik 
olduğu hallerde, süresinde veya süresi 
geçtikten sonra bu hata ve/veya ek-
siklikleri düzeltici mahiyette elektronik 
ortamda yeni bir beyanname verilmesi 
mümkündür. 
Daha önce verilen Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesi veya 
beyannamelerindeki hata ve/veya 
eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme 
beyannamelerinin, söz konusu beyan 
dönemlerine münhasır olarak verilen 
beyannamelerde yer alan bilgileri de 
kapsaması gerekmektedir. 
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi süresinde verilmekle 
birlikte beyanname verme süresi geç-
tikten sonra verilen düzeltme beyan-
nameleri üzerine, ödenmesi gereken 
katılım paylarına ilişkin süresinden 
sonra verilen geri kazanım katılım 
payı beyannamesine ilişkin hükümlere 
göre işlem yapılması gerekmektedir. 
Geri Kazanım Katılım Payı tutarını 
azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyan-
namesi verilmesi hâlinde bu beyan-
namelere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden 
görüş istenilecek ve alınan cevaba 

göre gerekli düzeltme işlemleri yapı-
lacaktır.
Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 
sayılı Kanun gereğince idari para 
cezası gerektirmesi hâlinde;  
Bildirim ve beyan yükümlülüğünü 
zamanında ve/veya tam olarak yerine 
getirmediği tespit edilenlere 2872 sa-
yılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi hükmü, 
Geri kazanım katılım payını öde-
mediği tespit edilenlere 2872 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (z) bendi hükmü,  
gereğince Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından idari yaptırım 
uygulanacaktır.

III-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Yapılan kanuni düzenlemelerle, 
plastik poşetlerden kaynaklanan çevre 
kirliliğinin önlenmesi amacıyla satış 
noktalarında plastik poşetlerden bedel 
alınmasının zorunlu hale getirilmesi, 
iş dünyasına beraberinde pek çok 
mükellefiyet ve sorumluluk da getirmiş-
tir. Yazımızda bu mükellefiyetlerden 
tahsilat ve beyana yönelik düzenleme-
lere yer verilmiş olup, plastik poşetlerin 
yalnızca tüketici durumunda olan 
son kullanıcılara bedeli karşılığında 
verilmesi nedeniyle, üreticiden/itha-
latçıdan son kullanıcıya kadar geçen 
aşamalardaki plastik poşet kullanımla-
rında ücret tahsili ve beyanına gerek 
bulunmamaktadır. 
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HüSEYİN GAZİ MENTEŞEOğLU 

Fındık başımızın tacıdır. Fındık geçim 
kaynağımızdır. Fındık, düğünümüz, 
sünnetimiz, cenazemiz, yastık altında-
ki paramız, kısaca zor gün dostumuz-
dur. Fındık; dikiminden, budanmasına, 
bahçealtı imecesinden toplanmasına, 
gavsak imecesinden kurutulmasına ve 
pazara inmesine kadar hayatımızın 
ve mevsimlerin her evresinde karşımı-
za çıkmaktadır. Kısacası yazımız da 
kışımız da fındıkla iç içedir.
Fındığın yüzyıllardır hayatımızın için-
de olması, folklorik açıdan da önemli 
bir unsur haline gelmesine vesile ol-
muştur. Nenelerimizin ağzında mani, 
uşakların ve genç kızların dilinde 
türkü, çocukların oyunlarında bilmece-
lere dönüşmüştür.
Ekonominin ve ticaretin tarımsal 
ürünler üzerine kurulduğu eski dönem-
lerden bu yana devam eden, fındık 
veresiye alış-verişler, fındık satıldıktan 
sonra yapılan düğünler, nişanlar, sün-
netler ve beklenmedik masraflar için 
bir köşede duran fındık dolu çuvallar, 
çiftçinin bu ürünü hayat garantisi 
olarak gördüğünün kanıtıdır. 
İnsanların yaşamlarında bu kadar yer 
alan bir ürünün sevdalık türkülerinde, 
hasret dolu dizelerde, fıkralarda, 
bilmecelerde ve deyişlerde de yer 
alması gayet normaldir.  
Alan çalışmalarında, yaşlılardan 
dinlenen ezgili ve ezgisiz maniler, 
halkbilimciler tarafından kayda alın-
mıştır. Giresun ve Tirebolu civarında 
ilk halkbilim çalışması diyebilece-
ğimiz “Tirebolu Manileri, Giresun 
Bilmeceleri, Ata Sözleri, Ninniler” 
eserini ortaya koyan Osman Turgut 
Pamirli ve fındık konusunda sayısız 
eserler veren Kemal Peker bu konuda 
ilk akla gelen isimlerdir. Giresun 
halkbilim çalışmalarında birçok yazar 
yöresel maniler konusunda kitapla-
rının bir bölümünde ya da İzler ve 
Aksu gibi çeşitli dergilerde yayımla-
mışlardır. 

“EN AZ BİLGİMİZ FINDIK BİLGİSİ
EN ÇOK İhMALİMİZ FINDIK MEYVESİDİR” 

Fındıklı maniler
Yöremizin sosyal ve kültürel özelliklerini 
yansıtması bakımından fındık manileri bü-
yük önem taşır. Fındık toplanırken, bahçeler-
de ve harmanlarda, türkülerimizin ezgileriyle 
fındık manileri terennüm edilir. 
Yıllardır kavuşmayı bekleyen nişanlılar ve 
sevdalılar için maniler yakılmıştır. Çünkü 
fındığın peşi düğündür. Düğün de hasretliğin 
ve aşk acısının son bulmasıdır.

sevda Üzerine Fındık manileri
Fındığımı iç ettim,
Giresun’dan göç ettim.
Oğlan senin yüzünden,
Evi barkı hiç ettim.[1]

Fındığın karasını,                       
Dalının arasını,
Hangi cerrah sağ eder,
Bu gönül yarasını. [2]

Fındığı dalda koyma,
Beni bu hale koyma.
Geleceksen çabuk gel,
Gözümü yolda koyma. [3]

hasretlik Çekenler, sevip Alamayanlar 
Üzerine Fındık manileri
Kalın fındık dalından,
Kömür yaparım kömür. 
Yakında kavuşuruz,  
Yaratan verirse ömür. [4]

Bu yıl fındık olmadı,
Sepetlerim dolmadı.
Habu yalan dünyada,
Hiç muradım olmadı. [5]

Ey fındığım fındığım,
Dallarına konduğum,
Ben sevdim eller aldı,
Odur benim yandığım. [6]

Uzun uzun sokaklar,
Kızlar fındık ufaklar.
Pul pul olsun dökülsün,
Yâri öpen dudaklar. [7]

yer Adı Belirtilen Fındık manileri
Giresun dedikleri,                                
Fındıktır yedikleri.                              
Hiç aklımdan çıkmıyor,                      
O yârin dedikleri.  [8]  

Dalı dala çatarlar,                                
Kızlar fındık atarlar.                                                         
Kumyalı’nın kızları,                            
Bize çalım satar.  [9]                                

Giresun’un fındığı,
Yüklenir limanından.
İnsan hiç ayrılır mı?
Sevdiğinin yanından. [10]
 
Ticaret Konuları Fındık manileri
Para etti fındıklar,
Tükendi bütün borçlar.
Şimdi düğün vaktidir,
Doldu çeyiz sandıklar.[11]

Toplasın onu kızlar,
Peşi sıra uşaklar.
Sayesinde fındığın,
Düğün dernek yaparlar. [12]

Yüklensin arabaya,
Seksen okka çuvallar.
Fındık hazır olunca,
Şenlenir çarşı pazar. [13] 

[1 - 13] numaralı maniler Ö. erden menteşeoğlu 
tarafından derlenmiştir. Bunların tamamı, olduk-
ça zengin bir külliyat oluşturmuş, fakat şimdiye 
kadar yayımlanamamış “giresun halkbilimi” 
kitabındadır. 

giresun şehir merkezi Kumyalı’da fındık kurutma 
(h. gazi menteşeoğlu Arşivi)
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Türkiye’den 8 ayda 210 bin ton 
fındık ihraç edildi
Türkiye’den 8 ayda gerçekleştirilen 210 bin 927 ton fındık ihracatından 1 milyar 224 
milyon 151 bin dolar gelir sağlandı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları 
Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ey-
lül 2018-30 Nisan 2019 döneminde, standart 
naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) 
ortalama 589 dolardan işlem gördüğü belir-
tildi. Açıklamada, 8 aylık dönemde 210 bin 
927 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 
224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığı 
kaydedildi. Geçen sezonun aynı döneminde, 
215 bin 37 ton fındık ihracatı karşılığında 1 

milyar 359 milyon 522 bin 318 dolar gelir 
elde edilmişti.

AB ülkelerine 160 bin 439 ton 
ihracat 
Öte yandan açıklamada, Karadeniz Fındık 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç’in 
görüşlerine de yer verildi. Sevinç, 2018-2019 
sezonunun sekiz aylık bölümünde gerçekle-

şen 210 bin ton iç fındık ihracatının yüzde 
39,7’sine tekabül eden 83 bin 843 tonunu 
işlenmiş fındığın oluşturduğunu belirterek, 
“İşlenmiş fındık ihracatımızın genel fındık 
ihracatımızdaki payının, gerek katma değe-
rin ülkemizde kalmasını sağlaması gerekse 
bölge istihdamına olumlu katkıları olması 
bakımından artırılması gerekiyor.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
Sevinç, en önemli pazar konumunda bulu-
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Ülkeler NisaN 2018 NisaN 2019 Değ. (%) Pay (%)

İtalya 33.075 30.308 -8,37 22,21 

Almanya 27.257 23.640 -13,27 17,33 

Fransa 14.055 17.477 24,35 12,81 

Kanada 7.603 5.314 -30,11 3,89 

Hollanda 4.508 5.188 15,09 3,80 

Polonya 5.079 4.668 -8,10 3,42 

İsviçre 4.954 4.652 -6,10 3,41 

Çin Halk Cum. 2.598 4.372 68,29 3,20 

Belçika 3.795 4.298 13,24 3,15

Mısır 2.169 3.968 82,88 2,91 

ilk 10 ülke toplam 3.064 3.270 6,71 2,40 

Diğer ülkeler 144.693 133.170 -7,96 97,60 

Genel toplam 147.758 136.440 -7,66 100,0 

 

ÜrÜNler 1 Mayıs 2017
30 NisaN 2018

1 Mayıs 2018 
30 NisaN 2019

DeğişiM (%) Pay (%)

Almanya 438.422 379.935 -13,34 23,09

İtalya 335.055 348.094 3,89 21,16

Fransa 136.661 116.591 -14,69 7,09

Hollanda 68.913 67.692 -1,77 4,11

Kanada 77.800 54.829 -29,53 3,33

Polonya 68.600 52.292 -23,77 3,18

Çin Halk Cum. 51.906 51.787 -0,23 3,15

İsviçre 65.788 51.446 -21,80 3,13

Avusturya 56.645 47.444 -16,24 2,88

ABD 40.088 47.259 17,89 2,87

ilk 10 ülke 
toplam 

1.339.878 1.217.369 -9,14 74,00

Diğer ülkeler 472.658 427.785 -9,49 26,00

Genel toplam 1.812.536 1.645.154 -9,23 100,00 

FıNDık ihracatıNıN GeNel ihracata oraNı (%)
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FıNDık ve MaMulleri ihracatıNDa ilk 10 Ülke (12 ay, BiN $)

FıNDık ve MaMulleri ihracatıNDa ilk 10 Ülke (aylık BiN $)nan AB ülkelerine yönelik 160 bin 439 ton 
olarak gerçekleşen ihracatın toplam ihraca-
tın yüzde 76’sına tekabül ettiğini belirterek, 
tek pazara bağımlılık karakteristiği gösteren 
fındık ihracatının bu yapısından kurtulması 
ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi amacıyla 
geçmiş yıllarda Fındık Tanıtım Grubu ve 
şimdi de Türkiye Tanıtım Grubu tarafından 
yürütülen faaliyetlerin meyvesini vermeye 
devam ettiğinin altını çizdi.

Çin’e fındık ihracatı ivme 
kazandı 
Tanıtım faaliyetlerinde bulunulan Çin 
Halk Cumhuriyeti, ABD, Japonya ve 
Hindistan’da dikkat çekici bir ihracat artışı 
olduğunu da kaydeden Sevinç, elde edi-
len bu başarıdan dolayı sektör adına son 
derece mutlu olduklarını ifade etti. Sevinç, 
zamanın kendilerini haklı çıkardığını, bu 
konularda sonuç almanın kolay olmadığını, 
çok sabırlı ve ısrarlı çalışmalarda bulunul-
ması gerektiğini belirtti. Özellikle Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne fındık ihracatının önemli 
ivme kazandığını ve bu ülkenin en fazla 
ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdiğini 
ifade eden Sevinç, artışın bu şekilde devam 
etmesi halinde sezon sonunda ihracat raka-
mının 7 bin 500-8 bin ton/iç seviyelerine 
yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

4 ayda 570 milyon dolar getirdi
Yılın ilk dört ayında 93 bin 437 ton fındık 
ihracatı karşılığında 570,18 milyon dolar ge-
lir elde edildi. Fındık ihracatı bu dönemde 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar 
bakımından yüzde 4, tutar bakımından 
yüzde 2 arttı. İhracatta 148 milyon 997 
bin 996 dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. 
Bu ülkeyi 105 milyon 81 bin 101 dolarlık 
ihracatla Almanya ve 51 milyon 368 bin 
290 dolarlık ihracatla Fransa izledi. İlk dört 
ayda Giresun’dan yapılan fındık ihracatı 
ise 49 milyon 896 bin dolar oldu. Başta 
fındık olmak üzere Giresun’dan 1 Ocak-30 
Nisan tarihleri arasında dünyanın çeşitli 
ülkelerine 18 sektörde yapılan satışlardan 
59 milyon 305 bin dolar gelir sağlandı. 
Giresun’dan yılın ilk dört aylık döneminde 
en fazla ihracat gerçekleştirilen ürünlerin 
başında fındık ve mamulleri geldi. Kentte-
ki 15 firma tarafından Avrupa başta olmak 
üzere farklı ülkelere 8 bin 429 ton fındık sa-
tılarak karşılığında 49 milyon 896 bin 285 
dolar kazanç elde edildi.
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Genel Sekreterlik 2018 2019 Değ. (%) Pay (%)

KİB 69.706 70.639 1,34 51,77

İİB 62.746 51.556 -17,83 37,79

DKİB 8.130 5.274 -35,13 3,87

Diğer 7.176 8.971 25,01 6,5 

Genel tOPlAM 147.758 136.440 -7,66 100,00

Mal Grupları 2018 2019 Değ. (%) pay (%)

İç fındık 94.713 84.521 -10,76 61,95

İşlenmiş fındık 52.660 51.608 -2,00 37,82

Kabuklu fındık 342 151 -55,75 0,11

Bitkisel yağlar 43 159 270,07 0,12

Genel toplam 147.758 136.440 -7,66 100,00

Genel Sekreterlik 1 Mayıs 17 
30 nisan 18

1 Mayıs 18 
30 nisan 19

Değ. (%) Pay (%)

KİB 974.355 821.390 -15,70 49,93

İİB 676.662 657.397 -2,85 39,96

DKİB 85.202 77.295 -9,28 4,70

Diğer 76.317 89.071 16,71 5,41

Genel tOPlAM 1.812.536 1.645.154 -9,23 100,00

Mal Grupları 1 Mayıs 17 
30 Nisan 18

1 Mayıs 18 
30 Nisan 19

Değ. (%) pay (%)

İç fındık 1.023.003 955.623 -6,59 58,09

İşlenmiş fındık 784.956 684.164 -12,84 41,59

Kabuklu fındık 2.676 2.969 10,96 0,18

Bitkisel yağlar 1.901 2.398 26,17 0,15

Genel toplam 1.812.536 1.645.154 -9,23 100,00

Mal Grupları 1 Mayıs 17 
30 Nisan 18

1 Mayıs 18 
30 Nisan 19

Değ. (%) pay (%)

İç fındık 161.623 163.892 1,40 57,94

İşlenmiş fındık 115.486 117.464 1,71 41,53

Kabuklu fındık 850 1.057 24,31 0,37

Bitkisel yağlar 339 460 35,61 0,16

Genel toplam 278.299 282.873 1,64 100,00

Mal Grupları 2016 2017 Değ. (%) pay (%)

İç fındık 15.381 13.455 -12,52 61,31

İşlenmiş fındık 8.424 8.428 0,05 38,41

Kabuklu fındık 105 44 -58,29 0,20

Bitkisel yağlar 11 17 57,62 0,08

Genel toplam 23.921 21.944 -8,27 100,00

Mal GruPlarıNa Göre FıNDık ve MaMulleri 
ihracatı (NisaN, BiN Dolar)

Mal GruPlarıNa Göre FıNDık ve MaMulleri 
ihracatı (12 aylık, BiN Dolar)

Mal GruPları BazıNDa FıNDık ve
MaMulleri ihracatı (NisaN, toN)

Mal GruPları BazıNDa FıNDık ve MaMulleri 
ihracatı (12 aylık, toN)

GeNel sekreterliklere Göre FıNDık ve
MaMulleri ihracatı (NisaN, BiN Dolar)

GeNel sekreterliklere Göre FıNDık ve
MaMulleri ihracatı (12 aylık, BiN Dolar)

İSTaTİSTİk
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FıNDık ve MaMulleri ihracatıNDa ilk 10 ÜrÜN (12 ay, BiN $)

FıNDık ve MaMulleri ihracatıNDa ilk 10 ÜrÜN (12 ay, BiN $)
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2017 itiBarıyla tÜrkiye FıNDık ÜretiM alaNları (hektar) 2016 itiBarıyla DÜNya FıNDık ÜretiM alaNları (hektar) 

iller alaN (ha) DeğişiM Pay

GiresuN 117.729 %-0,06 %16,88

orDu 227.121 0 %32,56

saMsuN 89.370 -8,19 %12,81

siNoP 1.686 0 %0,24

traBzoN 65.485 0 %9,39

rize 3.607 0 %0,52

GÜMÜşhaNe 817 %7,22 %0,12

artviN 8.063 %-0,73 %1,16

DÜzce 62.706 %0,03 %8,99

Bolu 1.250 %900,00 %0,18

sakarya 71.328 %-10,57 %10,23

kocaeli 8.433 %0 %1,21

zoNGulDak 23.633 %0,16 %3,39

BartıN 6.000 %-1,75 %0,86

kastaMoNu 7.490 %3,85 %1,07

Diğer 2.800 - %0,40

toPlaM 697.518 %-2,12 %100,00

Ülkeler alaN (ha) DeğişiM Pay

tÜrkiye 712.647 %0 %79,33

italya 71.000 %1,06 %7,90

isPaNya 20.000 %-20 %2,23

aBD 12.200 %6,44 %1,36

azerBaycaN 21.000 %-5,38 %2,34

GÜrcistaN 23.000 %91,67 %2,56

Diğerleri 54.450 %36,13 %6,06

toPlaM 898.284 %0,53 %100,00

* 2017 yılı rAKAMlArı
KAyNAK: TArıM BAKANlığı ve FAO 

BorsalarDa sezoNlara Göre GerÇekleşeN hazır MÜstahsil satışı 
kaBuklu FıNDık Miktarları ve oraNları

İSTaTİSTİk






